
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY 

 

ŽIVOT A DÍLO MILANA DLOUHÉHO  

SE ZAMĚŘENÍM NA VOKÁLNÍ TVORBU 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

PRAHA 2012 

  

 Hudební výchova – Sbormistrovství 

 

Vedoucí práce Vypracovala 

Mgr. et Mgr. Jana Veverková Lenka Dandová 



 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Život a dílo Milana Dlouhého  

se zaměřením na vokální tvorbu vypracovala samostatně za použití pramenů, které jsou 

uvedeny v příloze bibliografie. 

  

V Praze dne       Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORSKÝ ABSTRAKT 

 

V první části práce představím krátkým životopisem základní mezníky v životě 

skladatele Milana Dlouhého. Výčtem kompletního skladatelského díla bych chtěla 

demonstrovat značný rozsah a široké spektrum jeho tvorby. 

Druhá část práce je věnována skladatelově tvorbě vokální. Ta má v kompletním díle své 

nezastupitelné místo a po tvorbě klavírní je druhou nejrozsáhlejší kategorií a oblastí jeho 

skladatelského zájmu. Jednotlivé kapitoly pak popisují samostatné písně a celé cykly.  

Do textu jsou vřazeny také autentické vsuvky samotného skladatele, který komentuje své 

kompozice a podává o nich cenné informace. 

Závěrečná část práce je jakýmsi shrnutím myšlenek a názorů Milana Dlouhého, který 

prozrazuje své skladatelské podněty, zásady a inspirace, ale také myšlenky pedagogické 

i interpretační. 

Cílem bakalářské práce je v tomto kontextu strukturovat a sumarizovat v podstatě 

neznámé vokální dílo poměrně známého soudobého skladatele. Práce není zaměřena  

na podrobný kompoziční rozbor harmonický, formální nebo rytmicko-melodický, nýbrž 

shrnuje a kompletuje základní informace a zajímavosti jednotlivých vokálních děl, které je 

možno vnímat a aplikovat jako pedagogický materiál na různých stupních uměleckého 

vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

In the first part of this thesis by the use of a short bibliography, the main turning points 

in the life of composer Milan Dlouhý will be outlined. By showing his complete composing 

work I would like to demonstrate the huge scale and wide spectrum of his creation.  

The second part of the thesis is dedicated to the composer’s vocal creations. It takes  

in his complete creation, irreplaceable position and after his piano compositions forms  

the second most extensive category and area of his composing interests. Individual chapters 

describe individual songs as well as all cycles – what they contain and how each song 

interesting and what specifies it. Included in the text is the authentic insertion of the author 

himself, who expresses himself, gives valuable information and curiosities about his own 

compositions.  

The last part is a summary of the thoughts and opinions of Milan Dlouhý,  

who also discloses his composing impulses, principles and inspirations as well as his 

pedagogical and interpretative thoughts.  

The aim of the bachelor thesis in this context is to structure and summarise relatively 

unknown vocal creations of a fairly well known contemporary composer. This thesis does not 

concentrate on his harmonic, formal or rhythm-melodic compositions, but summarises and 

completes basic information and curiosities of individual vocal compositions,  

which could be perceived and applied as pedagogical material in different stages of artistic 

education. 
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ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce je život, dílo a jeho význam současného hudebního 

skladatele a pedagoga Milana Dlouhého. K volbě tématu mě vedlo současně několik důvodů. 

Jedním z nich je fakt, že skladatele znám osobně a především jsem jeho bývalou žákyní. 

Dalším z důvodů je také to, že vokální dílo tohoto skladatele je široké hudební veřejnosti 

v podstatě neznámé, jelikož zatím žádná z kompozic nevyšla tiskem, a tak bych je ráda 

představila a přiblížila. Vycházím z vlastního přesvědčení, že se jedná o hudbu podmanivou, 

originální a velmi kvalitní pedagogický materiál. 

Milan Dlouhý se mi jako pedagogický vzor do podvědomí začal dostávat již od dětství. 

Konkrétně od roku 1997, kdy jsem nastoupila do jeho pěvecké třídy ZUŠ v Žatci a o rok 

později jsem k němu nastoupila také do třídy klavírní. Postupně jsem tak měla možnost 

Milana Dlouhého poznat nejen jako pedagogickou, ale také jako skladatelskou osobnost. 

Poměrně velké množství jeho kompozic vokálních i klavírních jsem měla čest interpretovat 

a získávala nejcennější rady a inspirace k uchopení a provedení děl tak, jak si je sám skladatel 

představoval. Absolvovala jsem v jeho třídě oba stupně základního uměleckého vzdělávání 

a docházela k němu ještě několik let po ukončení druhého stupně. Postupem času se mezi 

námi vytvořil přátelský vztah a osobní kontakt udržujeme dodnes. 

Domnívám se, že vokální dílo Milana Dlouhého má pro začínající i pokročilé interprety 

velký význam. Nejen originalitou skladatelské „mluvy“, kterou vyjadřuje velmi neotřelým 

způsobem, ale především vhodným a zábavným řešením technických prvků, které se ve 

vokální tvorbě vyskytují. Díky celoživotní pedagogické praxi zná Milan Dlouhý specifika 

dětského hlasu, což se v jeho vokální tvorbě odráží a zúročuje. 
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1 ŽIVOTOPIS 

 

Milan Dlouhý se narodil 20. 5. 1938 v Turnově. Po ukončení základní školy byl 

přijat na Pedagogické oddělení hudební školy v Liberci, kde složil v roce 1957 státní 

zkoušku z oboru klavír. Téhož roku byl přijat do 3. ročníku Pražské konzervatoře, kde 

studoval obor dirigování u prof. Václava Smetáčka a Josefa Hrnčíře. Již za studií na 

konzervatoři zastával funkci dirigenta Vysokoškolského souboru, Laureáta statní ceny 

Praha.  

Po absolvování konzervatoře nastoupil vojenskou základní službu  

u Posádkové hudby v Brně. Po jejím ukončení vykonal konkurz na místo sbormistra 

v divadle v Kladně. Po reorganizaci divadel v roce 1963 nastoupil jako učitel  

v LŠU v Turnově. V letech 1956 – 1968 začal studovat při zaměstnání na konzervatoři 

v Praze dva hlavní obory – dirigování u prof. Františka Hertla a skladbu  

u prof. Jana Zdeňka Bartoše. Od roku 1971 nastoupil do LŠU v Mostě, kde zastával funkci 

zástupce ředitele. Od roku 1973 pak přešel na nově zřízenou konzervatoř do Teplic, kde 

vyučoval hudebně teoretické předměty, obligátní klavír a řízení sboru. V roce 1973 byl 

jmenován zástupcem ředitele a od roku 1986 zastával funkci ředitele konzervatoře. 

V období působení na konzervatoři byl hostujícím dirigentem Krušnohorského 

divadla v Teplicích a s tímto obdobím je také spojena pedagogická činnost na katedře 

hudební výchovy, Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kterou 

vykonával 15 let. V průběhu let 1976 – 1982 pokračoval ve studiu při zaměstnání na 

Akademii múzických umění v Praze ve skladatelské třídě prof. Jiřího Pauera  

a prof. Josefa Ceremugy. Hudební fakultu ukončil v roce 1982.  

Kompoziční činnost Milana Dlouhého je zaměřena na tvorbu pro mládež a hudbu 

komorní. Převážná část skladeb byla vydána tiskem jak u nás, tak i v zahraničí. V současné 

době působí více než 20 let jako pedagog na ZUŠ v Žatci. 
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2 KOMPLETNÍ DÍLO 

 

Skladby pro klavír 

 Sonatina piccola a 4 drobné skladbičky 

 Písničky z lesa Řáholce 

 Ptám se, ptám se, pampeliško 

 Bagately 

 Poetická preludia 

 Fugato pro klavír 

 Malé etudy pro klavír 

 10x pro pět prstů 

 Skladbičky pro všední a sváteční den 

 Rondo pro klavír 

 Capriccia piccolo pro klavír 

 Aby mohly louky kvést, nezapomeň! 

 Sonatina 

 Sonatina pro mrkací panenku 

 Lístky do památníku 

 Nálady 

 

Skladby pro dechové nástroje 

 Píšťalko, hraj! 

 Allegro a Arieta 

 Ostinato pro fagot a klavír 

 Invence pro flétnu a klavír 

 Muzika pro psa 

 Muzika semplice 

 Fagotino  
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 Suita pro tři dechové nástroje 

 Divertimento pro tři dechové nástroje 

 Tři miniatury pro klarinet a klavír 

 Allegretto grazioso pro tři dechové nástroje  

 Vážně i nevážně 

 

Skladby pro akordeon 

 Suita piccolo pro akordeon 

 Muzika semplice pro akordeon 

 Tři capriccia pro akordeon 

 Sonatina giocosa pro akordeon 

 

Skladby pro zpěv 

 Tři písně - pro dětský hlas a klavír 

 Ukolébavka  

 Od pondělí do neděle 

 Tři ženské sbory 

 Vlaštovčí hnízdo 

 Čtyři sbory 

 Rozhovor 

 Labutí peříčko 

 

Koncertní skladby 

 Guaternion  

 Věta  

 Z moravského kraje 

 Sonáta pro violu a klavír 

 Oblačná preludia 
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3 VOKÁLNÍ TVORBA 

 

Vokální dílo skladatele Milana Dlouhého lze sumarizovat do dvou stěžejních 

kategorií – písně pro sólový hlas a písně sborové. Veškerá vokální tvorba pro sólový hlas 

je vždy s doprovodem klavíru. Klavírní part je většinou prokomponovaný stejně jako part 

vokální. Dochází tak k jakémusi partnerství a rovnocennosti mezi klavíristou a zpěvákem. 

Opakem je tvorba sborová, která je výlučně a capella. Skladatel vychází z interpretační 

a hlasové vyspělosti sborů či vokálních uskupení, pro které jsou jednotlivé kompozice 

určeny. Většina písňových cyklů i jednotlivých písní a sborů vznikla na základě 

pedagogických potřeb skladatele. Pokud Milan Dlouhý nenachází vhodný materiál k řešení 

daného technického či interpretačního problému některého ze svých žáků, vytvoří si vlastní 

pedagogický materiál, zkomponovaný žákovi přímo „na tělo“. Vytváří písničky, které 

zábavně řeší dané problémy, a to formou snadno přístupnou tak, aby si žák ani 

neuvědomil, že se v podstatě učí. 

Za povšimnutí stojí skladatelova práce s textem. Je nutno ocenit vkus  

Milana Dlouhého ve výběru literatury, který přímou úměrou souvisí s jeho  

(v podstatě celoživotní) pedagogickou praxí. Velmi vhodně vybírá literární předlohy, které 

jsou úměrné věku a jsou přiměřené interpretačním možnostem těch, kterým pak kompozice 

věnuje. Skladatel díky mnohaleté zkušenosti dokáže dobře odhadnout problematiku 

každodenních radostí i starostí, se kterou se daná věková skupina setkává a k tomu pak 

zvolit vhodný literární námět. Zásadou, kterou dodržel Milan Dlouhý při kompozici všech 

vokálních děl, je komponovat hudbu na text. Nikdy ne obráceně – „Osobně si neumím 

vůbec představit, že bych si například písničky sólový hlas či pro sbor napřed napsal 

a potom si je nechal někým otextovat. To je u mě absolutně myslitelné.“ říká Milan 

Dlouhý. Svou hudbou tak vyjadřuje emoce a prožitky, které mu text evokoval. Při práci 

s textem vychází Dlouhý z přirozeného rytmu řeči – písně se velmi dobře interpretují. 

Nedochází k výrazným kontrastům mezi pěveckou melodickou linkou a mluvou jako 

takovou. 

Vokální dílo představuje druhou nepočetnější skupinu z celkového výčtu 

kompletního díla Milana Dlouhého. Prvenství si udržuje dílo klavírní, které čítá přes osm 

klavírních cyklů a mnoho dalších samostatně stojících skladeb. Existuje také ještě několik 

dalších skladeb, které skladatel nepovažuje za „hodné zveřejnění“, takže přesný počet určit 
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nelze. Stejně jako dílo vokální se i klavírní vyznačuje tím, že bylo z velké části 

zkomponováno jako materiál pro potřeby vlastní výuky. Tento fenomén a další specifika 

klavírní tvorby Milana Dlouhého jsem poměrně detailně zpracovala ve své 

předchozí bakalářské práci
1
. Klavír je však velmi úzce svázán také s jeho tvorbou vokální, 

protože veškeré písně pro sólový hlas jsou s průvodem klavíru, což bylo zmíněno již 

v úvodu této kapitoly. 

Od počátku i v těch nejjednodušších písničkách se skladatel neobává používat notové 

písmo v celé šíři, jako např.: dynamická znaménka (progresivní i regresivní), interpretační 

značky nad notami (staccato, tenuto), názvosloví v italštině nebo nahodilé posuvky. Velmi 

moderně působí také to, že (až na několik výjimek) skladatel nepoužívá tóninového 

předznamenání – veškeré tóninové změny (vybočení, alterace, transpozice, atd.) řeší již 

zmiňovanými nahodilými posuvkami. Stejně jako tóninové, ani taktové předznamenání 

není v písních jednotné. Pouze náhodně ponechává celou kompozici ve stejném taktovém  

a tóninovém předznamenání, což činí jeho skladatelskou koncepci zajímavou a dokazuje to 

snahu o zachování přirozeného rytmu. 

I přes to, že skladatel komponoval především pro své žáky, nelze říci, že je  

Milan Dlouhý skladatelem pouze pro muzikanty na úrovni základního uměleckého 

vzdělávání. Jeho zkušenosti, talent a kompoziční vtip (jež se promítají i v jeho skladbách) 

oslovovali v době jeho produktivního věku i profesionální umělce, jako například 

zpěvačku Evu Zikmundovou, která premiérovala jeho cyklus Z moravského kraje. 

Skladatel Milan Dlouhý je v kontextu uvedeného jakýmsi „posledním mohykánem“ 

vnímavého pedagoga, který je syntézou kompozičního, uměleckého a pedagogického 

talentu v absolutní rovnováze. Bohužel z vokálního díla nebyl doposud tiskem vydán 

žádný titul, což je v ostrém kontrastu například s tvorbou klavírní, jíž je vydána podstatná 

část, a to vzhledem k úspěšnosti a oblíbenosti i v několika reedicích. O oblíbenosti 

a frekventovanosti užití Dlouhého klavírní literatury na základních uměleckých školách 

svědčí výzkumná část bakalářské práce Jany Pelikánové.
2
 Smutné je, že skladatelova 

přehnaná skromnost a nepotřeba prosazovat svá díla mu káže psát víceméně „do šuplíku“ 

v tom smyslu, že jeho písně mnohdy nepřekročí práh jeho třídy či Základní umělecké školy 

                                                 
1
 DANDOVÁ, Lenka. Život a dílo Milana Dlouhého se zaměřením na klavírní tvorbu. Praha, 2011. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova 
2
 PELIKÁNOVÁ, Jana. Instruktivní klavírní literatura 20. století. Brno, 2008. 54 s. Bakalářská práce. 

Masarykova Univerzita 
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v Žatci. Jeho dílo by jistě stálo nejen za pedagogickou analýzu, ale bylo by dozajista 

obohacením didaktického matriálu pro oblast uměleckého vzdělávání všech stupňů vývoje. 

Veškerá vokální tvorba Milana Dlouhého se šíří pouze účelově, a to prostřednictvím 

různých koncertních vystoupení či soutěží žáků žatecké ZUŠ. Tímto způsobem spatřuje 

světlo světa a dostává se k uším víceméně odborné hudební veřejnosti. Obvykle jsou písně 

pozitivně hodnoceny a xeroxem pak dál šířeny mimo žatecký kraj. Teprve nedávno se 

Milan Dlouhý rozhodl vydat jeden ze svých cyklů – Od pondělí do neděle. Ten se 

v současné době nachází ve fázi dokončování v soukromém nakladatelství Piccolo Editio 

SZUŠ Music Art, Praha. 

Jelikož jsem bývalou žákyní Milana Dlouhého (absolvovala jsem u něj oba stupně 

základního uměleckého vzdělávání v oborech zpěv i klavír), měla jsem možnost poznat 

poměrně velké množství kompozic klavírních či pěveckých. Jeho tvorba mě vždy 

oslovovala a velmi si mi líbila. Našla jsem si zalíbení v harmonických spojeních či 

rytmech, které jsou pro Dlouhého charakteristické a které v obměnách ve svých 

kompozicích používá. Díky přátelskému vztahu, který až do současnosti udržujeme, mám 

čas od času možnost nahlédnut do shora uvedených šuplíků a skladeb v nich, a tak bude 

jeho dílo bezesporu tématem i mé práce diplomové. 
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3.1 SÓLOVÝ ZPĚV 

 

3.1.1 TŘI NÁRODNÍ PÍSNĚ 

 

Celek s názvem Tři národní písně je spíš úpravou, než skladatelovou vlastní 

kompozicí. Milan Dlouhý se nechal inspirovat třemi dobře známými lidovými písněmi, 

které seřadil za sebe a dokomponoval k nim vlastní, zajímavý doprovod. Všechny tři písně 

jsou mezi sebou propojeny mezihrami, které vždy navazují na předehru písně následující. 

Tento komplet vznikl pro skladatelovu pedagogickou činnost. Je to opět jedna z kompozic, 

která vznikla pro konkrétního žáka, jeho potřeby a hlasové i technické možnosti. 

Trojici lidových písní tvoří – Travička zelená; Čížečku, čížečku a Jedna je cestička 

k Táboru. Dalo by se říci, že skladatel tímto sloučením vytváří jeden celek, který je tvořen 

třemi částmi. Všechny tři písně jsou ponechány ve stejném tempu. I přesto můžeme vycítit, 

že píseň, která stojí uprostřed je kontrastní svým charakterem k písni předcházející 

i následující. Národní píseň Čížečku, čížečku má lyričtější charakter  

(alespoň ve svém prvním dílu), a tak bychom mohli říci, že Milan Dlouhý vychází 

z klasického formálního modelu, kdy jednotlivé části celku stojí vzájemně v kontrastu 

„rychlá – pomalá (lyrická) – rychlá“.  

 

Takže i přesto, že skladatel nevypisuje žádnou změnu tempa, je možné uvažovat 

o určitém zvolnění v písni prostřední. Pro úvodní píseň skladatel nevypisuje textovou 

předlohu (vzhledem k množství existujících slok tím dává interpretovi možnost zazpívat si 
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právě tu, kterou upřednostňuje a která se mu nejvíc líbí). Pro píseň poslední  

Jedna je cestička k Táboru je předepsána změna metra z původních vnímaných hodnot 

osminových na hodnoty čtvrťové. 

Celek tří národních písní působí velmi svěže a dynamicky. Díky zajímavým 

a nápaditým harmoniím, ve kterých se pojí lidová melodika s moderní skladatelskou 

technikou, se tento komplet stává přitažlivým jak pro interprety, tak i pro posluchače. 

 

„Každá z těch tří písniček má v sobě pořád něco lidového… já jsem na tu naší českou 

melodii zatížen. Ale vždy je v tom něco nezaměnitelného. Nějaký harmonický spoj tak, jak 

by to nikdy nikdo nenapsal. Chtěl jsem, aby si, až to někdo uslyší, řekl – To je hezké, to 

neznám…od koho to je? – o to mi šlo. Tento celek tří národních písní vznikl pro mou 

žákyni, kterou jsem ještě jako velmi malou připravoval na pěveckou soutěž a neměl jsem 

pro ni žádnou lidovou píseň, a tak jsem zkomponoval tohle. Ona s tím tenkrát vyhrála 

krajské kolo, ale bohužel do celostátního se postupovalo až od čtvrté kategorie a ona byla 

tehdy myslím v kategorii druhé. Ale ohlas to mělo obrovský…to člověk vycítí a zaznamená. 

A není to kompozice z nejjednodušších. Třeba Travička zelená se velmi obtížně intonuje, 

protože v klavíru je něco úplně jiného, než by člověk čekal. Takže i přesto že jsou ty písně 

určené pro mladší žáky, jsou intonačně poměrně dosti náročné.“ vyjadřuje se  

Milan Dlouhý ke své kompozici. 

 

 

 

3.1.2 UKOLÉBAVKA PRO BERUNKU 

 

Píseň pro sólový hlas s názvem Ukolébavka pro berunku byla dokončena  

14. prosince 2009. Společně s Modlitbou je tato píseň jedinou z vokálních kompozic 

Milana Dlouhého, která na svém konci nese datum dokončení. V ostatních rukopisech data 

dokončení chybí. 

První zajímavostí této písně je její tóninové předznamenání – es moll, což je 

poměrně neobvyklá a málo se vyskytující tónina. Textovou předlohou je báseň z velmi 

rozsáhlého almanachu, a jelikož skladatel do svého rukopisu nezaznamenal autora textu, je 
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velmi obtížné jméno dohledat. Ani on sám si nevzpomíná, kdo je autorem této básně,  

a protože má doma takových obsáhlých sbírek několik, zabralo by mu prý mnoho času 

hledání této konkrétní básně. Takže od pátrání po jméně jsme oba upustili. 

 Ukolébavka je oproti ostatním písním (které jsou vesměs jedno či dvoustránkové) 

Dlouhého poněkud rozsáhlejší. Má celkem 5 stran a také množství použitého textu ji 

odlišuje od ostatních.  

Píseň je zapsána v třídobém taktu, skladatel vypisuje (což je ojedinělé) také 

předznamenání, ovšem chybí předepsané tempo i charakter. Zdá se ale zbytečné požadovat 

předepsané tempo či charakter, jelikož již název napovídá mnoho nejen o tempu, ale také 

charakteru interpretace. Současně s pročtením textu dojdeme logicky i pocitově k tempu 

volnému, houpavému. Taková by přeci ukolébavka měla být. Dynamika i agogika je 

vypsána pouze základní (více pro klavírní doprovod než pro pěveckou linku). 

 

„Jednou jsem si pročítal knihu, když jsem narazil na tuhle krásnou báseň. Ten text 

mě zaujal natolik, že jsem se rozhodl zhudebnit si ho… jen tak, kvůli sobě. Takže původně 

jsem Ukolébavku ani nezamýšlel jako pedagogický materiál.“ říká Milan Dlouhý. 

 

Textová předloha je nádherná a velmi poetická. Je složená z několika částí, které 

skladatel zhudebňuje rozlišně, přesto však kompaktně vzhledem k celku. Pokud bychom 

porovnali všechny vokální kompozice skladatele Dlouhého, najdeme jistou spojitost mezi 

několika písněmi, které se vyznačují poetickou textovou předlohou a obdobným hudebním 

zpracováním. Pro porovnání s Ukolébavkou uveďme píseň Jahůdka nebo Labutí peříčko 

(obě z cyklu Labutí peříčko). Všechny tyto písně se shodují v pomalejším tempu 

s romanticky klenutou, kantilénovou melodií.  

Klavírní doprovod sestává z rozložených akordů v levé ruce, což je pro malého 

interpreta velmi vhodnou „pomůckou“ k tomu, aby se intonačně udržel 

v rozličných harmoniích, které z původní tóniny v průběhu písně vybočují. Na konci písně 

dochází i k modulaci do stejnojmenné tóniny, ovšem s tónorodem durovým – tedy  

Es dur. Pravá ruka klavírního doprovodu buď akordicky doplňuje harmonické rozklady 

levé ruky, nebo podporuje pěveckou linku stejnou či obdobnou melodií, a nebo vytváří 

k pěvecké lince druhý hlas, kterým je hlavní melodie zdobena. Harmonicky je Ukolébavka 

poměrně náročná vzhledem k množství tóninových zvratů, které trvají mnohdy pouze 
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jeden takt. Tembrální dimenze skladatelem zvolené tóniny, jež dělá zvuk klavíru měkkým 

a sametovým, dolaďuje syntézu mezi zpěvem a doprovodem. Významnou roli zde hraje 

také bezesporu barevnost citlivě prokomponovaného doprovodu. 

Píseň uvádí osmitaktová, líbezná klavírní předehra, kterou umocňuje  

poco ritardando před nástupem zpěvu. Současně se začátkem pěvecké linky se 

v doprovodu objevuje již zmíněný druhý hlas ve dvoučárkované oktávě, který jako by 

obaloval zpěváčkovy tóny na úvodní text: „Spi, berunko, spi, zašlo slunko“.  

 

Dále se celá píseň odvíjí jako jednotlivé „vstupy“ zpěvu proloženy vždy mezihrou, 

která uvádí následující část. Skladatel každé jednotlivé části vtiskl vlastní motiv – vlastní 

melodii i rytmus, jež se neopakují, a píseň tak působí velmi plasticky, přesto však drží 

pohromadě a působí jako jeden celek. Píseň končí na text: „Sedmitečná berunka, poletí zas 

do slunka“ a samotný závěr patří promyšlené klavírní dohře, která imituje odlet berušky 

melodií harfového charakteru (skládá se z kvinty, sexty a následně už jen z tercií a jediné 

výjimky malé sekundy) a tento odlet dokončují tři závěrečné rozložené akordy Es dur. 
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3.1.3 ROZHOVOR 

 

Píseň Rozhovor zkomponoval Milan Dlouhý dle textové předlohy stejnojmenné 

básně Miroslava Floriána. Je určena pro soprán s doprovodem klavíru. Tato píseň je jednou 

z nejnáročnějších vokálních kompozic skladatele Dlouhého. Mohli bychom tak Rozhovor 

interpretačními nároky přirovnat ke skladatelem zkomponovanému koncertnímu dílu – 

cyklu Z moravského kraje. Nejen interpretačně, ale také rozsahově se píseň řadí ke 

kompozicím, které již není nutno pojímat jako čistě instruktivní literaturu. Čítá celkem pět 

stran s poměrně velkým množstvím textu, které ještě skladatel obohacuje o vsuvky na 

vokál „a“, čímž kompozice nabývá na rozsahu. 

Rozhovor byl zkomponován jako literatura určená pro konkrétního žáka, respektive 

žákyni. Tedy skladatel vychází z vlastní pedagogické potřeby. Mohu s hrdostí říci, že 

kompozice byla dedikována mně a vznikla v době, kdy jsem se pod vedením  

Milana Dlouhého připravovala na pěveckou soutěž ZUŠ vyhlašovanou MŠMT. Postrádali 

jsme tehdy pěvecký materiál, který by mému hlasu takzvaně „seděl“ a stále nám chyběla 

část soutěžního repertoáru. Skladatel a pedagog v jedné osobě se tak rozhodl, že mi 

zkomponuje píseň, která bude vhodným doplněním programu a bude zcela vyhovovat 

mému hlasovému rozsahu, témbru a interpretačním možnostem a schopnostem.  

Rozhovor se nejen u poroty setkal s úspěchem a v průběhu soutěžních kol, kterými jsem 

postupně procházela, Milan Dlouhý několikrát na přání svých kolegů – pedagogů 

xeroxoval svůj rukopis. 

Skladatel vypisuje do detailu dynamiku i agogiku, čímž dává pedagogovi 

a zpěvákovi mnoho návodů k interpretaci. Tóninové předznamenání skladatel 

nezaznamenává a píše nahodilé posuvky přímo k notám. Píseň uvádí dvoutaktový motiv 

klavírního doprovodu v tempu adagio, který přechází v samotnou předehru v tempu 

adagietto (s uvedením přesné metronomické hodnoty). Po devíti taktech se ke klavíru 

přidává pěvecká linka, která má po celou první sloku progresivní charakter a dynamicky se 

vyvíjí od počátečního p až do f a v závěru se navrací do p. První sloka je otázkou – 

„Kdopak ti ublížil, že věšíš hlavičku, slavíčku?“. Následuje mezihra, která hudebně 

propojuje sloku první s druhou. Ta je odpovědí na položenou otázku a slavíček nám tak 

prostřednictvím sopránu sděluje důvody svého smutku a beznaděje. Konec druhé sloky je 

spojen s další mezihrou, která je doplněna o pěveckou linku na vokál „a“. Třetí sloka je 
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pak jakýmsi povzbuzením s optimistickým výhledem do budoucna. Tato sloka se 

v pěveckém partu melodicky i rytmicky naprosto shoduje s již dříve zkomponovanou písni 

Těžko tomu (část cyklu Z moravského kraje), konkrétně s jedním jejím dílem. Melodii již 

zkomponovanou skladatel v této písni používá dokonce i ve stejné tónině – v obou písních 

jsou tyto části tedy ve všech směrech shodné. Pokud porovnáme klavírní doprovody 

v obou kompozicích, najdeme též množství prvků, jež se shodují, nebo jsou výrazně 

podobné. Následuje celkem dvoustránkový závěr, kdy klavírní doprovod (který v tuto 

chvíli přebírá funkci hlavní melodie) zdobí lyrická melodie pěveckého hlasu vokálem „a“. 

Skladatel v závěru písně vypisuje část „cadenca“, kterou kompozice spěje ke konci. 

Samotný závěr pak tvoří čtyři takty stažené dynamicky do ppp. 

 

Pro porovnání uveďme shodné části obou písní: 
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3.1.4 OD PONDĚLÍ DO NEDĚLE 

 

Od pondělí do neděle je cyklus písní pro sólový hlas s doprovodem klavíru. Jak již 

sám název napovídá, Milan Dlouhý hudebními prostředky ztvárňuje jednotlivé dny týdne. 

Jedná se o sedm písniček drobnějšího charakteru. Inspiraci našel skladatel v básních  

Pavla Poláka. Záměrem cyklu jako takového je bezesporu stavba všech částí, které by na 

sebe měly navazovat a dohromady tvořit logický celek. Je však samozřejmostí, že každá 

jednotlivá část – písnička může stát samostatně jako plnohodnotná kompozice. Jednotlivé 

písně jsou komponovány v rozsahu od jedné strany až po třístránkové celky. 

 

Milan Dlouhý o tomto cyklu řekl: „Cyklus Od pondělí do neděle může zpívat úplně 

každý, otázkou je – jak ho bude zpívat. Ale určit konkrétní věk nebo ročník nelze. 

Jednotlivé písničky se odlišují různými nároky na interpretaci, ať už intonačními či 

rytmickými. Například letos na konci školního roku bude celý cyklus zpívat jedna moje 

žákyně, která je v sedmém ročníku – bude to jedna část jejího absolventského vystoupení.“. 

 

Pokud bychom rozebrali textovou stránku jednotlivých písniček, zjistíme, že se jedná 

o milé a podařené texty, ve kterých se zábavnou a vtipnou formou setkávají jména 

jednotlivých dnů vždy s nějakým příběhem. Příběh každého dne je vždy spojen 

s živočišnou říší a kromě Středy (ve které se zpívá o zimě) se obrací k nějakému zvířátku 

a přírodě. Texty i melodie jsou vesměs veselé a pozitivní, až na píseň Sobota, jež je ve 

smutné h moll, pomalém tempu a vypráví příběh o hlemýždi, který si rozbil domeček. 

Vzhledem k mentalitě textů bychom tedy cyklus mohli zařadit do pedagogické literatury 

vhodné zejména pro mladší zpěváky (přibližně první stupeň ZUŠ). 

Milan Dlouhý každé písni předepisuje tempové označení nejen prostřednictvím 

italského názvosloví, ale určuje také přesné metronomické hodnoty. Díky těmto indiciím 

mají malí interpreti a především jejich pedagogové prvotní „vodítko“ k interpretaci, jakou 

skladatel zamýšlel. Dynamické i agogické změny jsou skladatelem velmi pečlivě vypsány. 

Zapisuje do klavírního a také pěveckého partu i artikulační znaménka (jako jsou akcent, 

staccato, portamento), čímž také dává návod jak nejlépe vystihnout jeho (do not 

zanesenou) představu. 
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Pestrost celému cyklu dodává použití rozličných tempových označení jednotlivých 

písniček. Skladatel se nevyhýbá ani svému obvyklému střídání počtu dob v jednotlivých 

písních (ovšem frekvence výskytu těchto změn je podstatně nižší v porovnání například  

se skladatelovou literaturou klavírní). Nejvíce těchto změn zaznamenáváme v písni 

s názvem Sobota. Píseň s názvem Čtvrtek je zase specifická tím, že se v ní nachází největší 

množství změn tempových – původní allegretto přechází v moderato, přes tempo meno  

a v závěru se navrací zpět původní allegretto. 

 

Pondělí 

Úvodní písní cyklu je Pondělí. Je to krátká písnička v třídobém rytmu, tónině C dur 

a tempu moderato. Je uvedena dvoutaktovou předehrou s repeticí (skladatel vypisuje 

detailní dynamiku pro první i druhé opakování), která se skládá z disciplinovaně 

vyhlížející figury. Tato figura pak, s menšími výjimkami, drží celou píseň pohromadě 

a opakuje se v různých harmonických obměnách.  

 

Dětský hlas se pohybuje v rozmezí sexty v příjemné střední poloze.  

Klavírní part svou barevností, bohatostí a dynamickou intenzitou cíleně vyvažuje 

a podporuje pěveckou linku, která je jednoduchá a tím vynikne nad poměrně disonantním 

doprovodem. Text písně zobrazuje pondělí jako jakýsi nejdůležitější den celého týdne: 

„Pondělí, pondělí, co nám týden nadělí?“, které je v podstatě rozhodující v tom, co nás po 

následující dny čeká. Text písničky, jež následuje po prvotní otázce, pak první den týdne 

spojuje se zvířátkem – ježkem. 
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Úterý 

V dvoudobém tempu larghetto uvádí druhou píseň z cyklu skotačivě vyhlížející 

figura klavírní předehry. Ta uvádí malého interpreta do mentality a charakteru písně 

s názvem Úterý.  

 

Poněkud matoucím se může zdát čtvrtý (poslední) takt předehry, ve kterém skladatel 

náhle použil takt třídobý ovšem s vynechanou první dobou, takže tok melodie i rytmu je 

stále cítěn na dvě doby. Píseň pak nadále pokračuje v taktu dvoudobém  

a (stejně jako v písni předchozí) tónině C dur. Pěvecká linka je doplněna řadou výrazových 

znamének a má radostný charakter. Melodická klenba a rytmické uspořádání jdou ruku 

v ruce s melodikou samotného textu. Často se v melodii střídá staccato a tenuto, objevují 

se také synkopy, které skladatel velmi vhodně užívá na slovech „oříšky“ a „kožíšky“. 

Klavírní doprovod rytmicky i melodicky dotváří veselý charakter písně a je zpěváčkovi 

oporou. Třítaktová klavírní dohra vyhlížející fanfárově je odhodlaným závěrem druhé části 

cyklu. Píseň Úterý se textově pojí se zvířátkem veverkou. 

 

Středa 

Středa je název v pořadí třetí písně cyklu. Je zapsána v třídobém rytmu a tempu 

andante. Milan Dlouhý nepředepisuje tóninové předznamenání. Píseň začíná čtyřtaktovou 

předehrou, na kterou navazuje melodická linka pěveckého partu. Zajímavostí je spojení 

dórského, mixolydického modu a stupnic D dur a d moll. Melodie pěveckého partu 

i klavírního doprovodu začínají v dórském modu, když se pak (v klavírním partu) tón  

„h“ mění na „b“ a tonálně píseň přechází do d moll.  
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Následuje přechod melodie do D dur a poté i do mixolydického modu. V závěru 

písně se objevuje změna taktového předznamenání z třídobého na dvoudobé a také 

tempová změna na tempo animo. Píseň ukončuje šestitaktová dohra, která vrcholí akordem 

D dur v dynamice ff. Skladatel užívá vzhledem k mnoha tonálním změnám velké množství 

nahodilých posuvek. Středa je jedinou písní z cyklu, která se v textové předloze nepojí 

s žádným živočichem, ale se zimou. 

 

 

Čtvrtek 

Další částí tohoto cyklu je píseň s názvem Čtvrtek. Je dvoudobého taktu  

(s výjimkou jednoho třídobého taktu) v předepsaném tempu allegretto. Žertovně laděná 

předehra dává prostor představě o krtkovi, který právě leze z hlíny (o čemž se v textu 

zpívá), což je pro dějovou představivost bezpochyby vhodně volené uvedení zpěváka do 

mentality písně. Tematičnost předehry nabízí pedagogovi nepřehlédnutelné prostředky 

k tomu, aby mohl začínajícímu interpretovi názorně vysvětlit, že i předehra je součástí jeho 

výkonu. V momentě, kdy nastupuje zpěv, se tempo mění na moderato. Říkadlově pojatá 

melodie je uvedena zvoláním „Čtvrtek, čtvrtek“ po níž následuje vtipná odpověď na slova 

„z hlíny leze krtek“.  
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V průběhu skladatelovy práce s textem je vtipně řešeno dvojí provedení zvláštního 

rytmického útvaru, a tím je synkopa. Poprvé je to synkopa bez první doby na slovo  

„v pátek“ a druhým případem je klasická synkopa, která se zpívá na text „nazpátek“.  

 

Po první části následuje mezihra a další díl je uveden změnou tempa na tempo meno, 

který má zpěvnější a lyričtější charakter než část předchozí. Celou píseň uzavírá poměrně 

rozsáhlá klavírní dohra, jež je zapsána v původním tempu allegretto a následuje repríza, 

která opakuje první polovinu písně. Z textu uvedeného výše vyplývá, že píseň Čtvrtek je 

spojena se zvířátkem – krtek.  

 

Pátek 

Poslední den pracovního týdne ztvárňuje skladatel předepsaným tempem andante. 

Píseň je bez tóninového předznamenání a především v klavírním partu se nachází množství 

posuvek. Skladatel opět využívá progresivních harmonií (například spojení kvintakordů  

D dur a d moll současně nebo kvintakordů C dur a cis moll).  
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Předehrou je optimistická fanfára s charakteristickým rytmem, evokujícím slavnostní 

náladu v pravé ruce doprovodu, zatímco ruka levá ji harmonicky doplňuje zajímavými 

souzvuky. Pátek je textově spojen s kozou a kozlíkem, pro jejichž zobrazení zvolil 

skladatel vždy jiný motiv. Motiv kozy je ztvárněn melodií ve čtvrťových hodnotách, kterou 

střídá motiv malého kozlíka v hodnotách osminových současně se změnou taktu ze 4/4 na 

2/4. Motiv kozlíka se přes šestnáctinové figury navrací do původního taktu i čtvrťových 

hodnot (spolu s návratem motivu kozy se k ní obrací i text). Vzhledem ke skladatelově 

zálibě porušovat kompoziční konvence, narušil i píseň o sudokopytníkovi dvěma 

vloženými třídobými takty před závěrem písně. Úplný závěr patří melodii v dynamice ff, 

kterou podpoří akordy klavírního doprovodu ve stejné dynamice.  

 

Sobota 

Píseň Sobota je zapsána v třídobém taktu, který skladatel v průběhu kompozice mění 

za čtyřdobý. Tempové předznamenání sostenuto je plně v souladu s obsahem písně, který 

popisuje příběh o hlemýždi. Úsměvný obsah („V sobotu, v sobotu, vrazil hlemýžď do 

plotu.“) doplnil skladatel o posmutnělou tóninu h moll, čímž dodává písni poněkud recesní 

charakter. Vzhledem k ukotvení pouze v jedné tónině má tato píseň jako jediná z celého 

cyklu předepsanou tóninu v předznamenání. Deset taktů klavírní předehry uvádí interpreta 

i posluchače do atmosféry příběhu a poté se ke klavíru přidává zpěv s lyrickou melodií 

frázovanou vždy po čtyřech taktech. Doprovod se skládá z výrazných basových pilířů, na 

nichž je postavena melodie pravé ruky, která povětšinou kopíruje melodickou linku 

zpěvního hlasu.  
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Mollový tónorod zvolil skladatel v kontextu pointy textové předlohy, přesto je však 

píseň Sobota ukončena optimisticky, a to sextakordem H dur. 

 

 

Neděle 

Poslední píseň s názvem Neděle je největšího rozsahu, jako by pomyslně uzavírala 

a zhodnocovala celý cyklus. Skladatel zvolil pohodlné tempo allegretto, které v průběhu 

kompozice dvakrát doplňuje o poco animo. Třídobý takt je pouze dvakrát vystřídán taktem 

čtyřdobým. Progresivně stavěná předehra je laděna do optimisticky pojatého nápěvu, 

kterému napomáhá také dynamika, jež od počátečního pp přechází crescendem do  

f předepsaného pro melodickou linku pěveckého partu. Dynamické označení (tedy f) 

začátku pěvecké linky uvádí náladu písně na pravou míru – jak se praví v textu  

„Neděle, neděle, nic se v ní prý neděje“. Frázování melodie je po čtyřech taktech, které 

jsou zpočátku prokládány mezihrami, a jak píseň spěje k závěru, mezihry se zkracují, až 

jsou vynechány úplně. Komplikovanost a mohutnost kompozice je již z notového zápisu 

nepřehlédnutelná, avšak stále nechává vyniknout dětskému hlasu. Obsah písně vypráví 

o vose, která vlezla do jablíčka, vyhryzla si v něm okénka a vyhlíží tam pondělí. Textová 

předloha je velmi milá.  
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Dle slov skladatele Dlouhého je cyklus Od pondělí do neděle určen každému 

zpěváčkovi, kterému se zalíbí milé a vtipné texty a následně i melodie a harmonie, které 

skladatel jednotlivým básním vtiskl. Jeho „skladatelská mluva“, jež k nám hovoří 

prostřednictvím těchto sedmi písní, se dá charakterizovat jako optimistická, s moderním 

zvukem, ale přesto plná romantických prvků, které jsou okořeněny disonancemi 

a zajímavými harmonickými spoji.  

Význam tohoto cyklu spatřujeme nepochybně jako alternativní pedagogickou 

pěveckou literaturu, ve které se odráží bohatá zkušenost, talent a kompozičně-pedagogické 

umění Milana Dlouhého. Je však otázkou osudu společenského vzdělávacího systému, 

a také skladatelovy neoprávněné skromnosti, proč tato literatura „zahálí“ v jeho šuplíku. 

Vnímavost a erudice většiny nakladatelství, redaktorů a editorů velí spíše ke komerční 

úspěšnosti prodávaných titulů. Proto jsou takováto dílka vydávána víceméně samizdatem, 

nebo takzvanou přidruženou podnikatelskou aktivitou hudebního vydavatelství, které není 

závislé na prodeji, jak je tomu v případě Piccolo editio SZUŠ Music Art, Praha. To se 

rozhodlo tento cyklus vydat a v současné době se veškeré práce nacházejí ve stavu 

dokončování a víceméně pouze grafických úprav. 

 

 

 

 

3.1.5 LABUTÍ PEŘÍČKO 

 

Labutí peříčko je název cyklu pěti písní, který Milan Dlouhý dedikoval pod 

nadpisem „pro nejmenší zpěváčky“. Inspiraci našel skladatel v básních Miroslava Floriána. 

Název cyklu vznikl podle lyrické, v pořadí čtvrté, stejnojmenné písně (básně). Skladatel 

cyklus komponoval a zamýšlel jako písničky pro dětský hlas nebo dětský sbor s průvodem 

klavíru. Lze ho provádět v obojím obsazení. Tento cyklus byl zkomponován 

k pedagogickým účelům skladatele. Milan Dlouhý ke všem písničkám vypisuje nejen 

přesnou dynamiku, ale nevyhýbá se ani interpretačním znaménkům, jako je staccato, 

tenuto nebo akcent, a to jak v klavírních partech, tak i v partech pěveckých. Veškerá tato 
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znaménka pak přispívají ke správnému rytmu a frázování jednotlivých slov a celých slok. 

Nechybí také skladatelem předepsané přesné metronomické tempo. 

 

„Píseň Labutí peříčko vznikla z celého cyklu jako první. Ta byla snad za dvě hodiny 

zkomponovaná. Je to jediná písnička z celého cyklu, která má obrovskou hloubku.  

Ta hloubka ale není vůbec ani ve slovech napsaná…a přitom je ta písnička tak jednoduchá 

- a o tom to je! A všechny ostatní písničky se už od téhle první odvinuly a jsou v podstatě 

takovou legrací. Nic složitého. Otázkou je, jak se ty písně budou interpretovat. Někdo je 

zazpívá jen tak a někdo do nich vloží to, co tam ani není. A to se mi líbí! Původně jsem 

cyklus zamýšlel pro děti předškolního věku. Jsou tam hezké texty, takže ty děti to pěkně 

odříkají, ale problém bude s melodií. V současné době tento cyklus studuji s mými žáky 

prvního ročníku.“ říká Milan Dlouhý. 

 

 

Před chvílí 

Cyklus je uveden písní s názvem Před chvílí ve volném tempu andantino. Písnička je 

říkadlového typu a skladatel i zde pracuje s textem tak, že hudbou podtrhuje obsah. 

Taktové i tóninové předznamenání zcela chybí, avšak podle pěveckého partu je písnička 

v C dur (nenachází se zde žádná nahodilá posuvka a závěrečným tónem je c
1
), přesto 

v klavírním partu nacházíme poměrně velké množství nahodilých posuvek, které dodávají 

písničce moderní zvuk. Charakter melodie i rytmu je podřízen textu  

„Před chvílí mě napadlo, něco jako říkadlo“. Jedná se o jednodušší písničku v rozsahu 

sexty opírající se o základní, konsonantní intervaly. Nacházíme nad notami staccato 

a tenuto, což vede malého interpreta ke správné artikulaci a umocňuje zápis. Formálně je 

kompozice v malé dvoudílné písňové formě „a-b“. Samotné pěvecké lince předchází 

žertovně pojatá a tanečně laděná čtyřtaktová předehra. Ta uvádí do mentality a nálady 

písně. V předehře je nastíněna rytmická basová figura v levé ruce klavírního doprovodu, 

která zachovává rytmus a tím drží celý první díl pohromadě. Basová figura je vtipně 

doplňována jednoduchými akordy pravé ruky tak, aby vytvářely interpretovi nejen pocit 

lehkosti, žertu, ale také rytmické a intonační jistoty.  
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Ve druhém díle se lehce mění pěvecká linka, podpořena také změnou klavírního 

doprovodu, což vytváří onu kontrastní dvoudílnost. Kompozice má celkem dvě sloky 

a ukončuje ji klavírní dohra v dynamice ff oktávami v C dur. 

 

Jahůdka 

V pořadí druhá píseň s názvem Jahůdka je walzového charakteru s předepsaným 

tempem andante tóninově zakotvena v příjemné D dur. Formálně je, stejně jako píseň 

předchozí, dvoudílná, kde tanečně laděnému dílu „a“ kontruje říkadlově stavěný díl „b“. 

V kontextu poetického textu, který skladatel velmi citlivě pojímá, je vystavěna nejen 

melodie a harmonie jak pěvecké, tak doprovodné linky, ale je mu podřízeno také tempo 

a dynamika. Rozsahem píseň osciluje v rozmezí sexty a má jednu sloku. Pokud porovnáme 

oba díly, zjistíme, že díl „a“ je díky předepsané repetici s dílem „b“ nesrovnatelný. Druhý 

díl je jen jakousi vsuvkou a dokončením, které pokud by bylo dále rozvedeno, ztratilo by 

možná to „milé“ co v sobě nese. Periodickou vyváženost přináší až klavírní dohra, která ve 

druhém dílu dominuje.  



30 

 

O co 

Třetí písničkou v pořadí je písnička s názvem o co. Je v porovnání s předchozími 

rozsáhlejší a na první pohled je evidentní, že byla zamýšlena jako písnička pro dětský sbor. 

Forma je malá třídílná písňová „a-b-c“, kdy díl „b“ a „c“ dělí šestitaktová mezihra. 

V tempu andantino a bez předepsané tóniny uvádí zpěváčky do děje osmitaktová předehra, 

která svým tempem a melodickou stavbou imituje líně se pohybujícího šnečka.  

Melodická klenba pěveckého partu je podobná písni první (Před chvílí), jejíž 

charakter je spíše říkadlový a opírající se o základní intervaly (č.4, v.3, m.3, atd.). Složené 

čtyřtaktí, které je v úvodu písničky v tónině G dur, skladatel záměrně posouvá o tercii výš 

do B dur. Usiluje tak jednoduchou formou o procvičení většího tónového rozsahu 

interpreta, přičemž melodie i rytmus zůstávají stejné. Pěveckou linku doplňuje pulsující 

klavírní doprovod, který působí hravě, lehce a setrvává po dobu prvního dílu.  

 

 

V dílu následujícím se mění na lyričtější. Společně s doprovodem tak i v pěvecké 

lince můžeme najít ve středním dílu proměnu k většímu provázání a kantiléně. Třetí díl je 

pak velmi zajímavý tím, že skladatel píseň nechá gradovat stálým opakováním slov „o co“ 

a v úplném závěru používá skladatel i perkusivní notaci pro zápis deklamovaných slabik 

a ještě do notového zápisu připisuje rytmické ztvárnění s poznámkou „tleskat o ruce 

souseda“. Touto poznámkou dává skladatel návod vnímavým sbormistrům, jak udělat 

nácvik písničky i samotné koncertní provedení netradiční a zábavnější. Možná by stálo za 

zvážení také scénické provedení nejen této písně, ale třeba i celého cyklu. Zajímavostí na 

této části cyklu je i užívání abreviatur a netradičního notového zápisu. 
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Labutí peříčko 

Píseň, podle níž je pojmenován i celý cyklus Labutí peříčko, je jednou z mála, 

u kterých Milan Dlouhý nepoužívá (pro svou tvorbu příznačné) změny taktového 

předznamenání. Písnička od počátku plyne v třídobém taktu v tempu andantino v třídílné 

formě „a-b-a“, avšak opět chybí tóninové předznamenání. Díl „a“ je v tónině F dur, která 

přechází v g moll v prostředním dílu a následně se opět navrací do původní tóniny. 

 



32 

 

Píseň je v třídobém rytmu, volného tempa, která v lehce se vznášející předehře 

imituje labutí pírko houpající se ve větru, avšak její jednoduchost je narušena lichým 

počtem taktů. Tím vybízí interpreta k soustředěnosti při nástupu. Stavba melodie odpovídá 

nejen obsahu, ale také lehkosti zhudebněného peříčka a tónový rozsah písničky jde do malé 

septimy.  

 

Vaří liška kašičku 

Závěrečná píseň cyklu s názvem Vaří liška kašičku, nese charakterové označení 

maestoso. Je současně také jednou ze dvou z kompozic z celého cyklu, ve které autor 

v předznamenání uvádí tóninu a tou je D dur. Uvádí ji žertovná, šestitaktová předehra, ve 

které klavír rytmicky zpracovává charakteristiku obsahu písně. Stavba melodie je 

motivicky obměňována v kontextu známých zpívaných říkadel o lišce  

(např. Sedí liška pod dubem). Přitažlivost celé písně spočívá nejen v originálním pojetí 

rytmu a melodie, ale bezesporu v tematice, kterou píseň obsahově zpracovává.  

Na popularitě tématu se podílí také dětem dobře známé večerníčky o chytré lišce. 

 

Zajímavostí je i nepřehlédnutelný kompoziční záměr skladatele – okrášlit 

jednoduchou, říkadlovou melodii zpěvního hlasu ještě druhou melodií, kterou v tomto 

případě přednáší klavírní doprovod (konkrétně pravá ruka). K lepší orientaci v harmonii 

a následné správné intonaci přispívá i skladatelova volba levé ruky doprovodu, která 

zpěvní hlas doprovází rozloženými akordy, čímž ho jednoduše a spolehlivě ujišťuje 

o tónině. Po obsahové stránce je píseň veselého charakteru. Již z názvu lze vyčíst  

obsah – liška je zde vyobrazena jako kuchařka. Zda je liška kuchařka dobrá, či špatná?  

To se dozvídáme ve druhé sloce písně a pointu celého říkadla skladatel Dlouhý 

zakomponoval do závěru, který je jakýmsi dovětkem kompozice. Má deklamační charakter 

(zpěv na tónu d
1
) a je zakončen přesvědčivým, pětitónovým melodickým sestupem 

k tónice. Dohru pak tvoří tři poslední klavírní akordy v dynamice ff. 
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3.1.6 Z MORAVSKÉHO KRAJE 

 

Z moravského kraje je název cyklu pro střední hlas s průvodem klavíru.  

Milan Dlouhý zkomponoval a soustředil do jednoho celku pět písní, které spolu souvisejí 

především literárně. Všechny písně jsou zkomponovány na texty moravské lidové poesie. 

Některé z nich lze i s původními nápěvy najít ve sbírce Františka Sušila – Moravské 

národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Skladatel však v originálních lidových 

nápěvech inspiraci nehledal. Všem písním vtiskl svou „mluvu“, a to jak rytmickou, tak 

i melodickou.  

Pro autora jsou příznačné změny taktových předznamenání téměř ve všech skladbách 

či písních, které zkomponoval. Prostudováním notového materiálu tohoto cyklu nacházíme 

podobnost s kompozičním stylem písňové tvorby Bohuslava Martinů. Ten se vyznačuje 

především velmi citlivým uchopením textové předlohy. Textu pak podřizuje vše ostatní, 

jako například taktové předznamenání (záměrně tak skladatel vytváří těžkou dobu v místě 

akcentu určitého slova či slovního spojení). Také Milan Dlouhý přistupuje k lidovému 

textu s velkým smyslem pro přirozenou rytmiku a metriku slova. 

Vnitřním obsahem jsou si texty jednotlivých písní velmi podobné. Skladatel volil 

milostnou tematiku – avšak převážně se zpívá o neutěšené, nešťastné lásce a samotě. 

Pokud bychom se na cyklus zaměřili jako na celek, docházíme k závěru, že skladatel 

všechny skladby koncipuje do jakési melancholie. Působí dojmem, jako by byly 

zkomponovány v těžkém životním období autora a on svůj smutek vepsal do not. Všem 

skladbám jsou předepsány poměrně dosti pomalá tempová označení (ve dvou písních 

skladatel dokonce vypisuje metronomicky přesné určení tempa). Pouze poslední píseň se 

od ostatních liší – je sice bez předepsaného tempa, ale již jen z charakteru klavírní 

předehry je možno usoudit, že se bude jednat o jakýsi záblesk radosti a naděje. Také text se 

od předchozích odlišuje svým optimistickým nádechem s dobrým koncem, což se odráží 

také v charakteru melodie a rytmu pěveckého partu. Milan Dlouhý tak i v poslední písni po 

hudební stránce potvrzuje svá vlastní slova - že je velkým optimistou s veselou myslí.  
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Cyklus Z moravského kraje byl zkomponován za dob studií skladatele na  

Akademii múzických umění v Praze. Premiéru tohoto cyklu provedla renomovaná 

sopranistka Eva Zikmundová.
3
 

U skladeb, které jsou inspirovány lidovými texty, můžeme pozorovat dva směry. 

Prvním směrem je ten, v němž jak pěvecká, tak i doprovodná linka odpovídá svým 

charakterem obsahu textové předlohy. To znamená, že pokud je píseň o nenaplněné lásce, 

verbování mládenců na vojnu či smrti, zkomponovaná hudba dopomáhá k dokreslení 

atmosféry. Také tempo je skladatelem voleno adekvátně k obsahu písně. 

Druhou možností jsou písně, které i přes svou neveselou tematiku zachovávají 

v melodii i doprovodu optimismus, a pokud bychom oddělili složku textovou a hudební, 

jen těžko bychom rozpoznali, že se ve skutečnosti jedná o smutnou píseň. Také tempo 

mnohdy neodpovídá obsahu dané písně. Opačným příkladem (tohoto pomyslného druhého 

směru) je píseň radostného a veselého charakteru, jejíž melodie, doprovod a nakonec 

i tempo setrvávají v posmutnělé náladě. 

Všech pět písní z cyklu Z moravského kraje můžeme zařadit do kategorie  

první – je to tedy ten směr, který se snaží hlavní pěveckou melodií spolu s doprovodem 

umocnit význam a dopad slov. Klavírní doprovod je skladatelem zkomponován tak, že 

svými předehrami uvádí posluchače do rozpoložení, ve kterém bude schopen vnímat smysl 

textové složky písně. Dohry jsou povětšinou jakousi nadějí, že i přes momentální zármutek 

se vše v dobré obrátí. Je také velmi zajímavé pozorovat, jak Milan Dlouhý pracuje 

s jednotlivými frázemi, dokonce slovy. Klavírní doprovod účelně přizpůsobuje  

(byť změnou či vybočením jednoho tónu tak, aby vznikla disonance nebo naopak 

konsonance) textové předloze, a pokud se v písni objeví slovo či slovní spojení vyjadřující 

naději, odráží se to i v klavírním partu. 

                                                 
3
 Eva Zikmundová - narozena v Kroměříži. Vlastním jménem Mašková. Studovala na gymnáziu a současně 

zpěv na Konzervatoři Brno (1949-1951) u V. Strelcové, dále na Janáčkově Akademii múzických umění Brno 

(1951-1953) u B. Soběského a na Hudební fakultě AMU, kde absolvovala u Z. Otavy. Ve studiích zpěvu 

pokračovala soukromě u P. Kočího, který nejvíce ovlivnil její umělecký rozvoj. Od června do prosince 1953 

působila v Čs.souboru písní a tanců, v letech 1954-1958 se věnovala převážně koncertní činnosti a jen občas 

hostovala v opeře Státního divadla Ostrava a v ND. Od 11.9.1958 do 30.6.1991 byla sólistkou opery ND. 

V letech 1966-1978 byla stálým hostem Deutsche Staatsoper v Berlíně. Zpívala též na operních scénách 

v Benátkách (La Fenice,1968), Janově (1971), Budapešti (1979) aj. V roce 1980 natočila ve Vídni úlohu 

Poběhlice (Janáček: Z mrtvého domu) pro anglickou gramofonovou firmu DECCA. (zdroj: 

http://archiv.narodni-divadlo.cz) 
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Milan Dlouhý k žádné písni nepředepsal tóninové předznamenání. Veškeré posuvky 

jsou psány přímo k notám. Skladatel rád používá míšení tónin, vybočování i bitonalitu, 

takže by bylo nepřehledné ukotvit písně v tóninách a užít pevná předznamenání. 

 

Marijánek 

Celý cyklus uvádí píseň s názvem Marijánek. Předepsaným tempem pro ni je 

andantino. Obsahem písně je rozhovor mezi mládencem a jeho milou. Začátek uvádí klavír 

pouhými třemi tóny v dynamice f, na který zpěv jakoby odpovídal v dynamice opačné, 

tedy p. Melodická linka pěveckého partu jemně obkrouží tóny úvodní klavírní předehry 

v duchu halekačky. Je to však jen jakási evokace původních halekaček, které mají jiný 

charakter, než který skladatel v této písni použil. Pro tento nápěv na text  

„Hore hájek, hore“ zvolil skladatel dórský modus, což ještě více (kromě textu samotného) 

evokuje moravské prostředí a lidovou hudbu. Již tímto úvodem je citlivý posluchač 

přenesen myšlenkově skutečně do moravského kraje, což byl jistě jeden ze záměrů 

skladatele.  

 

První část písně končí otevřeně, jelikož se jedná o otázku mládence, na kterou od své 

milé očekává odpověď. Klavírní dvoutaktová vsuvka ještě více podtrhává neutěšenost 

a potřebu odpovědi, která se před tím obrazí v pěveckém partu. Stejně jako se mění 

postava, která promlouvá k posluchači, mění se i charakter hudby. Dívka odpovídá 

mládenci, a přestože v notovém zápisu není autorem předepsána žádná změna tempa, 

cítíme v této části potřebu jít s tempem mírně kupředu. Píseň, i přes poněkud nešťastný 

závěr (pro mládence), uzavírá klavírní dohra s durovým tónorodem.  
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Mé srdéčko bolavé 

Mé srdéčko bolavé je název, který nese druhá píseň pětidílného cyklu. Již sám název 

napovídá, v jakém duchu se text i melodie písně ponese. Vnitřním obsahem, podkresleným 

velmi jímavou melodií, je možno vnímat ji jako emotivně nejsilnější část tohoto cyklu. 

Také jako jediná ze všech má otevřený závěr v pěveckém partu. Posluchačsky uspokojivý 

konec přináší až klavírní dohra, která je i přes textový obsah ukončena zahuštěným 

akordem směřujícím spíše k durové tonalitě. K charakteru této písně se váže také autorem 

zvolené tempové označení sostenuto. Je to jedna ze dvou písní cyklu, kterým skladatel 

předepisuje i metronomicky přesné tempo. Klavírní předehra v diskantové poloze 

klaviatury navozuje dojem velkého žalu pomocí intervalů, které po sobě zaznívají ve sledu 

– m.2, v.2, č.4 a č.5 a končí č.8 v oktávě velké. Následuje první melodická fráze sólového 

hlasu nad drženým souzvukem kvinty a oktávy s textem „Mé srdéčko bolavé“. Mezihra 

opět střídá v různých kombinacích intervaly předehry. Současně s postupem pěvecké linky 

na text „je těžké jak kámen“ můžeme sledovat promyšlený skladatelský záměr  

Milana Dlouhého, který pro umocnění dojmu z textu postupuje také s klavírním 

doprovodem v intervalu č.8, od velké oktávy směrem dolů až k subkontra oktávě.  

 

Poté následuje živější část, pro kterou je připsáno animo. V závěru se vyjasňuje 

stejně jako melodie také doprovod. Pěvecký part působí neukončeně proto, že melodie 

končí na 4. stupni. Následuje klavírní dohra, která se myšlenkově navrací k předehře, a tím 

celou píseň uzavírá. 

 

Chodníček bělavý 

Rozhovor mládence s milou je zachycen v písni Chodníček bělavý. Jedná se o situaci 

mezi dvěma mladými lidmi, kdy se jeden druhého ptá, zda se mají rádi. Předepsané tempo 

moderato skladatel ještě upřesňuje metronomickým číslem. Od dvou předchozích písní se 

tato liší především svým optimističtějším nádechem.  
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Po obsahové stránce není tak závažná, což se obrazí nejen v melodii, ale také 

v doprovodu písně. Ten je o poznání konsonantnější v porovnání s předešlými a navozuje 

atmosféru většího klidu. Také vybočení a míšení tónin se zde objevují o poznání méně. 

Píseň je koncipovaná jako dvě sloky, které se liší textem a drobnými melodickými 

a rytmickými změnami v pěveckém i doprovodném partu. Klavírní předehru tvoří dva 

takty, z nichž zaujme především výrazná melodie v levé ruce, která v průběhu písně 

objevuje v různých transpozicích a obměnách a kterou je doprovázena vždy první polovina 

sloky (mládenec se táže své milé a ona jeho).  

 

Poté následuje mezihra (melodie je tvořena spojováním intervalů m.6 a v.7) a druhá 

polovina sloky (významově odpověď na otázku). Ta je na míšení tónin bohatá  

(kombinuje se D dur současně s e moll a E dur). Druhá sloka se od první o mnoho neliší. 

Jen drobné odchylky, rytmické v pěveckém partu a melodické v partu klavírním, 

prozrazují, že došlo ke změně textu a příběh se posouvá dál. Ke konci druhé sloky  

Milan Dlouhý připsal závěrečné meno. Píseň končí v široké kantiléně v mollovém 

tónorodu. Pozitivní konec přináší opět až poslední souzvuk v klavírním doprovodu.  

Na prodlevě rozloženého kvintakordu d moll skladatel jako poslední tón dohry zvýšil 

malou tercii, a tím změnil původní mollovou tonalitu na durovou.  

Milan Dlouhý v této písni poměrně často mění taktové předznamenání, a to celkem 

čtrnáctkrát. Pokud bychom oddělili textovou předlohu od melodie, přirozeně si ji přečetli 

a teprve poté si vzali k ruce také zkomponovanou píseň Dlouhého, zjistíme, že skladatel 

přesně kopíruje rytmiku řeči. Vychází z přirozenosti lidové řeči, krátkých i dlouhých slabik 
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a pomlk, které se v běžné mluvě vyskytují. Objevíme tak poněkud neobvyklé a pro 

evropskou hudbu málo používané takty jako například – 7/4 nebo 6/4.  

 

 

Těžko tomu 

Předposlední částí cyklu je píseň s názvem Těžko tomu s předepsaným tempem 

andante. Objektivně se jedná o nejnáročnější část celého cyklu, a to především po stránce 

intonační. Skladatel se nebál použít v pěveckém partu velmi obtížné skoky a neotřelé 

intervalové spoje, které jsou však pro zpěváka poměrně dost náročné. Jen v úvodní frázi 

nacházíme zv.2 směrem dolů navazující na v.7 směrem nahoru, to vše ukončeno  

v.3 směrem dolů (dis
1
 – c

1
 – h

1
 – gis

1
). V pěveckém partu se také nachází mnoho 

nahodilých posuvek, které i v průběhu jednoho taktu mění mollový a durový tónorod nebo 

díky nim melodie přechází do jiné tóniny.  

 

Tato část cyklu zaznamenává taktéž nejvíce změn v taktovém předznamenání. 

Celkem jedenatřicetkrát skladatel změnil počet dob v taktu. Vnitřním obsahem a jeho 

závažností se tato píseň rovná již předešlé části cyklu – Mé srdénko bolavé. Dramatičnost 

a jakýsi vnitřní pocit „rozervanosti“ písni dodává také klavírní doprovod, který se 

pohybuje též v poměrně odvážných harmonických spojích, korespondujících s partem 

pěveckým. Také dynamické rozdíly mezi ff a pp vytvářejí kontrasty potřebné k efektnímu 

vystavění. Melancholický nádech písni dodává nejen její průběh s neobvykle 

komplikovanou melodií, ale především její úplný závěr, který autor zvolil – disonanci ve 

znějícím fis
2
 a f

3
. 

Jak již bylo zmíněno (v kapitole 3.1.3), zajímavostí je, že jedna část písně  

Těžko tomu se v pěveckém partu melodicky i rytmicky přesně shoduje s částí jiné 



39 

 

skladatelovy kompozice – písní Rozhovor pro soprán a klavír. Milan Dlouhý tak použil 

jeden motiv dvakrát. Je to jedno z obtížnějších míst, ve kterém se nachází spoje v.7 a č.5, 

tedy zajímavé na poslech, obtížnější k interpretaci. 

 

Komu kytka 

Závěrečná píseň s názvem Komu kytka je velmi vhodně zvoleným ukončením cyklu. 

Nejen že se naprosto vymyká povaze a charakteru písní předchozích, ale liší se především 

obsahově – její text je svěží a má pozitivní ráz (dívka sedí v trávě a vije pérečko svému 

milému). Nádech písně je radostný, až žertovný. K představě radosti a bezstarostnosti 

přispívá také klavírní doprovod, který se také stejně jako melodie pěveckého partu změnil, 

je vylehčený (díky vypsaným staccatům) a působí hravým dojmem. Píseň má dvě sloky, 

jež jsou přiřazeny též melodii – beze změn melodických či rytmických. Pouze závěr druhé 

sloky se od první liší efektním ukončením, které pro interpretku znamená dosáhnout na 

nejvyšší tón celého cyklu, čímž je a
2
. Kromě všech zvláštností a ojedinělostí doposud 

vyjmenovaných má poslední píseň prvenství také v rozsahové obtížnosti. Melodie se 

pohybuje v rozmezí a – a
2
. 

 

Pro zajímavost udělejme krátké porovnání dvou kompozic, které byly inspirovány 

stejným textem, a tím je píseň Komu kytka, která se nachází v cyklu Milana Dlouhého 

a také v cyklu Moravská lidová poesie v písních Leoše Janáčka.  

Leoš Janáček při kompozici písně zvolil tu cestu, kterou jsme označili jako druhou – 

tedy charakter melodie, tempo ani doprovod neodpovídají vnitřnímu obsahu písně. I přes 

vyloženě pozitivní charakter Janáček zasazuje píseň do frygického modu, což pro 

posluchače znamená - mollový tónorod a m.2 (čímž se frygický modus liší od běžné 

mollové stupnice).  

Zatímco Dlouhý píseň pojal velmi pozitivně a optimisticky. Vypsaná staccata 

v pěveckém partu dodávají melodii lehkost a vzdušnost. Tu pak kopíruje také klavírní 
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doprovod. Tempo, i přesto že od skladatele jakýkoli předpis chybí, by se pocitově mělo 

pohybovat v mezích allegretta.  

Z tohoto porovnání zjišťujeme, že ačkoli se obě skladby shodují pouze v tom, že jsou 

obě zkomponovány na základě stejného textu. Každá z nich je něčím výjimečná a nese 

v sobě prvky originality. Záleží pak už jen na vkusu každého jednotlivce, které z nich by 

dal přednost a k mentalitě které z těchto dvou písní se víc přiklání. Zda ke kompozici 

Milana Dlouhého, jehož hudba je v dobrém slova smyslu jednoduchá, příjemná a vychází 

z optimismu, který je ve slovech obsažen, či skladbě Leoše Janáčka, kterou lze vnímat také 

jako píseň, u které je nutno „číst mezi řádky“. Je opravdu dívka šťastná? Neopouští ji milý 

už navždy? Každý může v textu nacházet jiný smysl a význam. 
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3.2 SBOROVÝ ZPĚV 

 

3.2.1 ČTYŘI DĚTSKÉ SBORY 

 

Komplet čtyř dětských sborů vznikl ještě v době, kdy Milan Dlouhý působil na  

LŠU v Turnově. Dedikoval jej místnímu dětskému pěveckému sboru. Textovou inspirací 

byly skladateli básně Pavla Poláka.  

Jedná se o čtyři jednohlasé písně pro dětský sbor s doprovodem klavíru. Dle slov 

Milana Dlouhého je možné interpretovat písně také sólově. Dynamiku, agogiku 

i interpretační znaménka skladatel vypisuje velmi podrobně a detailně. U dvou kompozic 

chybí předepsané tempo, zatímco u zbývajících dvou je tempo udáno přesné, 

metronomické.  

 

Netopýři 

Píseň s názvem Netopýři je nejobtížnější ze čtveřice sborů, a to především ve složce 

rytmické, kterou však skladatel kompenzuje melodií velmi snadno zapamatovatelnou. 

V písni se objevují poměrně neobvyklé a složité takty jako 6/4 nebo 7/4. Skladatel se 

nevyhýbá ani střídání taktů běžně používaných, takže záleží na vedení sbormistra či 

pedagoga (v případě sólové interpretace), jak žákům osvětlí a nacvičí choulostivá místa. 

Pokud se ale probereme pouze pěveckým partem, nenacházíme žádný rytmický problém – 

melodie je vedena v souladu s rytmikou textu. Problém nastane až v momentě spojení 

melodické linky a klavíru, ve kterém se projeví nepravidelný počet dob a měnící se takty. 

Klavírní doprovod má rozpustilý charakter. Levou rukou jsou zpěváčci ubezpečováni 

o tónině dvojhlasem, kdy se na prodlevě střídá kvinta se sextou dané tóniny a staccatová 

melodie (v šestnáctinových hodnotách) pravé ruky evokuje dojem netopýra, který poletuje 

ve vzduchu.  
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Tento model doprovodu skladatel používá v převážné části kompozice. V mezihrách 

či místech, kdy v textu dochází k zápletce nebo řešení, se doprovod přirozeně mění. Píseň 

je zkomponována v tónině C dur. Velmi zajímavě zní úvodní popěvek (opírající se 

o jednotlivé stupně tónického kvintakordu), který skladatel z původní C dur transponuje 

o tón výš, čímž se mění tónorod a sexta se zvětšuje – mohli bychom pak melodii vnímat 

v dórském modu. Skladatel nepředepisuje tempo, ovšem podle charakteru melodie 

a vzhledem k obsahu textu by bylo vhodné interpretovat píseň poněkud rychleji. 

 

 

Straka 

Sborová píseň s názvem Straka je nejrozsáhlejší z těchto čtyř dětských písní, 

vzhledem k množství zhudebňovaného textu. Píseň nabývá na rozsahu také tím, že 

skladatel prokládá jednotlivé sloky klavírní mezihrou s melodií na vokál „a“.  

Milan Dlouhý volí tóninu D dur (která je narušena pouze ve dvou místech, kdy melodie 

vybočuje) a stejně jako u písně předchozí není vypsáno zamýšlené tempo. Obsahem je 

píseň rozpustilá a veselá, takže i volba tempa by tomu měla odpovídat. Třídobý rytmus 

valčíkového charakteru se nemění a zůstává po celou kompozici konstantní. Skladatel 

pracuje s přirozeným rytmem řeči a přizpůsobuje mu také rytmus pěvecké melodie. 

Klavírní doprovod je tvořen v levé ruce převážně jednotlivými tóny, nebo rozloženými 

akordy, které zpěváčky udržují v tónině  a pravá ruka na něm staví melodický hlas, jenž je 

k pěvecké lince kontrastní.  
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Kos 

Třetí sborovou písní je kompozice s názvem Kos. Skladatel zde vypisuje přesné 

metronomické tempo, avšak neudává tóninu a připisuje nahodilé posuvky přímo k notám. 

Melodie je ovšem ukotvena z velké části v D dur a d moll. Rytmus je opět třídobý 

a nemění se v průběhu písně. Kompozice je poměrně náročnější svým rytmickým 

uspořádáním, kdy je melodie rozdělena čtvrťovými pomlkami a jednotlivé nástupy tak 

začínají například na druhou nebo třetí dobu taktu.  

Klavír v této písni plní více funkci doprovodnou než melodickou. Doprovod je 

vystavěn na levé ruce, která sestává z basových tónů a ty jsou pak doplněny o harmonicky 

hrané dvojzvuky nebo čtyři melodické osminové tóny (které jsou vždy sestupné).  

Nejobtížnějším místem se jeví samotný závěr, ve kterém sbor na stejném tónu 

opakuje slovo „bos“ na nejrůznější doby jednotlivých taktů. Nejprve je to doba první, poté 

druhá a pak opět dvakrát první. Tím se konec písně stává i přes počáteční obtížnost velmi 

nápaditým a vtipným. 
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Vláček 

Dle slov skladatele je píseň s názvem Vláček vyloženě „perličkou na závěr 

programu“. Také klavírní doprovod sám označil za poměrně náročný. K písni je 

předepsáno přesné metronomické tempo, je ukotvena v tónině C dur a rytmu alla breve. 

Skladatel v pěveckém partu postupuje obdobně jako u písně Netopýři – úvodní motivek 

transponuje vždy o tón výš, a tím vznikají zajímavé melodické kombinace. Nápěvem jsou 

první čtyři stupně tóniny (tedy první tetrachord), a to třikrát vzestupně a po čtvrté sestupně 

– tím je tvořeno předvětí.  

 

Závětí pak skladatel tvoří kontrastním vedením melodie, a tedy ne stupnicovými 

postupy, ale rozpustilým „poskakováním“ a spojováním základním intervalů  

(č.4, v.2, m.2). Z tohoto modelu pak, s malými obměnami, vychází celá píseň.  

Již jen toto předvětí a závětí je vzhledem k obsahu písně („jede vláček“) velmi inspirující 

a pro malé zpěváčky by neměl být problém představit si reálný vlak, který si brázdí cestu 

přes pražce.  

Dokonalé evokaci pak dopomáhá klavírní doprovod. Melodii totiž podporuje 

basovými tóny v levé ruce (na doby hlavní) a pravá ruka hraje přiznávky, které jsou někdy 

doplněné o prodlevu. Tuto prodlevu, která je vždy nejvyšším znějícím tónem, bychom 

mohli vnímat jako zhudebněné houkání vlaku, jež je pro tento stroj typické. Zkrátka 

sbormistr má mnoho hudebních prostředků jak zpěváčky inspirovat a motivovat. Jednotlivé 

sloky jsou proloženy klavírní mezihrou. Závěrečná dohra má spád a mentálně dokončuje 

myšlenku a záměr písně. Je tvořena stupnicovým postupem, jenž je vtipně zakončen dvěma 

akordy a finálním akcentovaným basem. 
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3.2.2 VLAŠTOVČÍ HNÍZDO 

 

Píseň pro ženský sbor a capella s názvem Vlaštovčí hnízdo byla Milanem Dlouhým 

zkomponována na textovou předlohu stejnojmenné básně Josefa Václava Sládka, která má 

ryze vlastenecký charakter. Básník zde zobrazuje vztah vlaštovčího páru ke svému hnízdu 

– domovu, z něhož v září odlétá, ale rok co rok se vrací zpět, obnovuje ho a je v něm 

šťasten. Závěrečná slova básně: „a člověk má méně být, než je ten pták?“ skladatel 

vystihuje harmonií tak dojímavou, která osloví především zralé, lidsky a mentálně vyspělé 

jedince, jež si uvědomují hodnotu slova „domov“. 

Kompozice je koncipována pro čtyři ženské hlasy (dva sopránové a dva altové). Dva 

křížky v předznamenání určují písni tóninu D dur. Již jen fakt, že se u písně nachází 

tóninové předznamenání, je u skladatele Dlouhého neobvyklostí. Jak již bylo řečeno, 

mnohé kompozice nejsou tóninově ukotveny a tóninu s veškerými vybočeními určují 

pouze nahodilé posuvky. I přes fakt, že v této písni tóninové předznamenání nechybí, není 

oproštěna od poměrně velkého množství posuvek.  

 

V prostředním dílu, který vybočuje do Es dur, se nachází posuvky téměř u všech not, 

což činí rukopis méně čitelným i přehledným (v případě publikování by možná stálo za 

zvážení zpřehlednit notový zápis). Je to ale také možno brát jako důvod k zamyšlení, proč 

Milan Dlouhý nevolí tento způsob notového zápisu – jistě to není proto, že by skladatel 

s takovými zkušenostmi a takovou praxí nevěděl, jak se takovéto tóninové změny zapisují. 

Nepředpokládejme ani zapomnětlivost skladatele. Byl zde snad důvod pedagogický?  

Chce Dlouhý množstvím nahodilých posuvek udržet jakousi muzikantskou pohotovost 

a pozornost „cílové skupiny“, které je kompozice určena?   
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Ve středním dílu také cítíme potřebu mírného zrychlení tempa vzhledem k měnícímu 

se charakteru hudby, koncepci části, která je kontrastní, a také obsahu textu. Prostřední díl 

se pak sledem akordů Cis dur – e moll – A dur vrací přes korunu zpět k melodii a harmonii 

prvního dílu.  

Píseň je zapsána ve 3/4 taktu a toto taktové označení trvá po celou dobu písně, což je 

u kompozic Dlouhého také poměrně neobvyklé, jelikož skladatelova díla se vyznačují 

proměnlivostí, častým střídáním taktového i tóninového předznamenání. Zcela zde však 

chybí skladatelův předpis tempového či charakterového předznamenání. V rukopisu není 

taktéž veškerá dynamika. Pokud však pronikneme hlouběji do nitra kompozice, lze dobře 

vycítit jednotlivé fráze a jejich dynamiku, výraz i charakter. Díky literární předloze je 

možno daleko lépe, a mohli bychom říci i blíže, uchopit hudbu a vyjádřit obsah. Pokud 

bychom si stejnou situaci (nepředepsaný charakter, tempo ani dynamika) promítli 

například v některé ze skladeb pro klavír, bylo by zřejmě obtížnější hudbu pojmout. Mohli 

bychom jen doufat, že ji budeme „správně“ interpretovat. Zatímco pokud máme k dispozici 

píseň podloženou textem, můžeme daleko přesněji usuzovat – „co tím chtěl autor říci“. 

Milan Dlouhý, stejně jako vždy při komponování vokální hudby, vychází 

z přirozenosti českého jazyka. Rytmus písně je přizpůsoben rytmu řeči  

(pokud to samozřejmě nutnost kontinuity melodie dovoluje). Kompozice má homofonní 

charakter ovšem s množstvím romantických průtahů a průchodů. Ani zde se nezapře  

Milan Dlouhý jakožto skladatel soudobé hudby – je okořeněna množstvím velmi 

zajímavých harmonických spojů, které písni dodávají svěží a moderní ráz, avšak se 

zachováním jakéhosi klasického nádechu (ve spojení s textem). Tím je píseň velmi 

zajímavá a nejen pro interprety, ale také pro posluchače přitažlivá. Melodie je povětšinou 

tvořena trojhlasem. Čtyř hlasů skladatel v průběhu celé písně užívá účelově a jen ojediněle. 

Plná sazba všech hlasů je užita při vrcholu písně, který se nachází přibližně v polovině 

kompozice a pak také v samotném závěru. Všechny hlasy mají stejnou váhu a dalo by se 

říci, že jsou rovnocenné (přestože hlavní melodie je nesena prvním sopránem). Formálně 
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se jedná o třídílnou písňovou formu, kdy třetí část zůstává melodicky i harmonicky stejná 

(mění se pouze text) a závěr je pozměněn.  

Literární předloha je, jak již bylo zmíněno, vlasteneckého charakteru, obracející se 

k národní hrdosti. Podněcuje k uvědomění si vlastních kořenů – toho, kam patříme a odkud 

pocházíme. Svým vnitřním obsahem, charakterem i použitou kompoziční technikou se tato 

kompozice naprosto vymyká okruhu všech ostatních vokálních děl Dlouhého. Mohli 

bychom ji porovnat snad jen s Modlitbou, která je zpracována obdobnou kompoziční 

technikou, avšak charakter i obsah jsou zcela odlišné. Z Vlaštovčího hnízda je cítit velmi 

silné pouto skladatele s českou zemí a s přírodou (ze které velmi často a rád čerpá náměty 

svých kompozic – nejen vokálních, ale také instrumentálních).  

 

 

 

3.2.3 TŘI ŽENSKÉ SBORY 

 

V roce 2007 Milana Dlouhého inspirovala sbírka básní od  

Eduarda Friedricha Mörika s názvem „Proč bolíš, radosti?“
4
, z níž vybral tři texty, na 

které postupně zkomponoval písně. Dedikoval je třem svým žačkám, které vyučoval 

v ZUŠ Žatec a které spolu tvořily pěvecké trio. Měla jsem tu čest být jednou z nich. Naše 

trio fungovalo a poměrně dosti často koncertně vstupovalo ve složení Michala Peterková 

(soprán), Lenka Dandová (mezzosoprán) a Michaela Slováčková (alt). Jelikož jsme měly 

to štěstí mít při sobě pedagoga a současně skladatele v jedné osobě, bylo nasnadě, aby nám 

Milan Dlouhý komponoval takříkajíc „na tělo“.  

Jako první v pořadní vznikla píseň Modlitba. Setkala se u publika s poměrně velkým 

a kladným ohlasem. Dokonce byla impulsem pro zkomponování dvou smíšených sborů. 

Další dva ženské sbory nebyly nikdy provedeny. Protože současně s dokončováním 

                                                 
4
 „Eduard Friedrich Mörike byl německý romantický básník, prozaik a překladatel, vrcholný 

představitel tzv. švábské romantiky. Jeho tíhnutí k harmonii je někdy označováno za literární biedermeier. 

Vešel ve známost díky své poetické novele Mozartova cesta do Prahy (1856, Mozart auf der Reise nach 

Prag), dnes je však ceněn jako jeden z nejvýznamnějších německých básníků 19. století. Díky své uzavřené 

povaze se vyhýbal společenským stykům, což zvýšilo jeho vnímavost pro přírodu a lidové cítění. Proto je jeho 

přírodní, reflexivní i milostná lyrika vyznačující se čistou citovou intonací a smyslovou svěžestí považována 

za dokonalou. Jeho básnické modlitby, zbavené programové ideovosti, dekorativnosti i rétoriky, jsou směsí 

radosti a stesku a zamýšlejí se nad podstatou bytí.“ (zdroj: wikipedia.org). 
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skladatelské práce Dlouhého se naše pěvecké trio rozpadlo a zbyly jsme pouze dvě, které 

jsme nadále fungovaly jen jako duo, a tudíž přirozeně nebylo možné kompozice veřejně 

provést. Jsou to písně Agnes a Je to jaro. 

 

Modlitba 

Text, který na skladatele zapůsobil, obsahuje tak široké spektrum pocitů radosti, 

které je v  ostrém kontrastu – jako je radost z radosti, bolest z radosti či transcendentálně 

uchopená radost, spirituálně nahlížená. Všechny tyto aspekty umocněné obrovskou 

pokorou a hloubkou uchopení a pojmutí textu skladatelem se obrazí jak v harmonii, tak 

v melodii, rytmu i volbě tempa a dynamiky. Píseň je určena dvěma sopránům a altu. 

Skladatel předepisuje tempo andante, avšak tóninové určení jako obvykle přenechává 

nahodilým posuvkám. Můžeme pozorovat jakési zakotvení ve Fis dur, ke které se melodie 

po větších či menších odchylkách a alteracích vždy vrací zpět. Dynamické rozpětí je v této 

písni od ppp po f.  

 

 

Po formální stránce se jedná o třídílnou formu, s oživenějším středním dílem 

(přestože v rukopise změna tempa či charakteru předepsána není). Skladatel zvolil 

homofonní vedení hlasů s několika drobnými odchylkami, kdy alt potupuje v melodickém 

doprovodu oproti dvěma vrchním hlasům, které se vždy drží pospolu. Evidentně chtěl 

skladatel dosáhnout maximálního účinku dopadu slova na posluchače, protože již 

z pouhého pohledu na notový zápis je zřejmé, že melodie, která postupuje v akordech, není 

exponovaná a má za úkol spíše podkreslit význam slov. Stejně Milan Dlouhý nakládá i se 

stavbou harmonií a celkovou strukturou písně. 

Téma radosti bylo v historii hudebně ztvárněno v několika nepřehlédnutelných, 

nepřeslechnutelných a neignorovatelných fenoménech obracejících se spíše k poselství 

radosti, jež je opakem bolesti. Dokladem pravdivosti tohoto úsudku je například téma 

radosti zpracované Ludwigem van Beethovenem v jeho 9. symfonii s Ódou na radost 

(básníka Friedricha Schillera). Jak je všeobecně známo, toto ztvárnění je jakýmsi 
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poselstvím lidstvu. Zatímco radost ztvárněná v textové předloze Mörika je spíše tématem 

filosofické debaty opírající se až o spirituální vnímání radosti. Jen samotný název sbírky – 

Proč bolíš, radosti? – je tedy jakousi „schizofrenií“ ve spojení slov bolest a radost.  

Milan Dlouhý hudebně zcela vystihl toto filosofické dilema. 

Píseň vyžaduje především lidsky vyzrálý přístup. Pochopení textu a jakési 

„nacházení se v něm“ je podmínkou k dobré a procítěné interpretaci. Všechny hlasy se 

pohybují ve velmi příjemné poloze, jednotlivé party nejsou exponované. Skladba však 

vyžaduje i hudebně vyzrálý přístup (intonační). Je proto vhodná pro vyspělejší sbory na 

úrovni středních a vyšších škol. V žádném případě se Modlitba nevylučuje z repertoáru 

profesionálních sborů či komorních vokálních seskupení. 

 

Agnes 

Tříhlasý ženský sbor a capella s názvem Agnes je druhou z trojice kompozic  

Milana Dlouhého, které spolu tvoří jakousi trilogii ženských sborů inspirovaných texty 

básní, jejichž autorem je Eduard Friedricha Mörike. Z těchto tří písní, které k sobě 

obsahově patří, byla Agnes zkomponována jako druhá v pořadí po Modlitbě. Stejně jako 

ostatní dva ženské sbory byl i tento původně určen pro dívčí trio ZUŠ Žatec. 

Píseň je určena pro ženský tříhlas (dva soprány a alt). Textová předloha a tím i obsah 

písně vypovídá o vyšších citech dívky jménem Agnes, obracejících se k její nenaplněné 

lásce. Skladatel opět nepředepisuje žádné tóninové předznamenání, tempo, charakter či 

taktové předznamenání – vše se v průběhu písně mění v kontextu významu slov.  

Milan Dlouhý velmi citlivě pracuje s textem, který pak dále umocňuje stavbou témat 

a frází. Stejně jako u dalších vokálních kompozic Dlouhého si můžeme povšimnout velmi 

častého střídání taktového předznamenání, které souvisí s rytmem řeči. Co v této písní ale 

skladatel vypisuje naprosto přesně a důsledně, je dynamika. Dlouhý vypisuje dynamiku do 

nejmenších detailů, a to i pro jednotlivé hlasy. Nejen z dynamických znamének je patrné, 

že v této písni jsou si všechny tři hlasy rovny a mají stejnou váhu. Skladatel tedy jednotlivé 

hlasy nerozděluje na melodické a doprovodné. I zde si můžeme povšimnout faktu, že 

skladatel na sebe nejprve nechává působit text, mnohokrát ho (dle svých slov) pročítá a až 

teprve poté přistupuje k vlastní kompozici. Formálně můžeme píseň rozdělit na tři díly, 

které jsou ještě dále vnitřně rozděleny do menších částí, lišících se od sebe dynamicky 

i harmonicky. 
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Píseň uvádí jakési zvolání, kdy po sobě postupně nastupují všechny tři hlasy na text 

„Čase růží, chvíli stůj“. Toto zvolání, jež má vyjadřovat přání dívky, aby se zastavil čas, 

skladatel pojal ve stylu fugata. První soprán uvádí rytmicko-melodický model, z něhož 

vychází (opakují ho) ostatní dva hlasy. Jejich postupné přidávání evokuje ozvěnu, z níž až 

ve třetím taktu vzniká téměř homofonní závěr první fráze, ve kterém se rytmicky spojí oba 

soprány a alt dokončuje frázi střídáním melodických tónů.  

 

Pokud si báseň pročteme pozorně, zjistíme, že příběh dívky končí ve skalách. Nabízí 

se nám tak námět k zamyšlení o záměru skladatele originálně propojit začátek písně s jejím 

koncem (ve kterém teprve přichází vysvětlení), a to nejen hudebně, ale také myšlenkově 

a ztvárnit hudebně-výrazovými prostředky známý fyzikální jev – ozvěnu. Celá první 

čtyřtaktová fráze, ve které zvolání se svou ozvěnou osciluje, má prosebný charakter. Další 

takty a fráze se vyvíjí v kontextu obsahu v poměrně ponurém duchu na text „ale ty jsi 

minul. Zůstat mi tak milý věrný můj, vesele bys plynul.“ 

Střední díl je uveden čtyřtaktovým motivem na slova „žnečky ve žních prozpěvují 

v poli“ a je laděn velmi mile, lyricky až pastorálně. Nacházíme u něj předepsanou také 

nejsilnější dynamiku f, kterou jinde v písni nenacházíme. Přestože není předepsána žádná 

změna tempa ani charakteru, je evidentní, že tento motiv je třeba pojímat jako kontrast 

k části předcházející a je nutno změnit nejen charakter, ale také tempo. Po radostném 

motivu v tónině A dur (která je okořeněna romantickými průtahy a tedy také křížky, béčky 

i odrážkami) přichází zvrat do tóniny d moll na slova „a já děvče nešťastné, všecičko mě 

bolí“. Tento přechod je ukázkovým příkladem toho, jak Dlouhý vnímá vnitřní obsah textu 

a jak se to odráží v plasticitě kompozice.  

V duchu vnitřní rozpolcenosti a žalu se nese i třetí, závěrečná část. Vzhledem 

k poměrně odvážným disonantním harmoniím a zvolené dynamice, která se pohybuje 

v mezích p – mf, je možno tento díl pojímat jako introvertní zpověď a sdělování pocitů 

mladé dívky z nenaplněné lásky. 
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Píseň uzavírají čtyři takty v homofonní sazbě, jež jsou narušeny jen 

jakýmsi jednotaktovým povzdechnutím (na vokál „a“). Závěrečný akord tvoří  

m.3 s přidanou spodní sekundou v dynamice pp (kterou skladatel ještě stahuje znaménkem 

decrescendo), což na posluchače působí dojmem velké nevyrovnanosti, nedokončenosti 

a dalo by se říci vnitřní rozpolcenosti. 

Na první pohled může celá kompozice vypadat poněkud zmateně vzhledem 

k častému střídání taktového předznamenání, mnohým harmonickým zvratům a tóninovým 

vybočením. I přes to všechno ale Dlouhý udržuje jistý řád a stavbu s menšími odchylkami, 

které jsou pro současnou tvorbu samozřejmostí. Jednotlivé fráze zachovávají periodicitu 

a jsou počtem taktů vyvážené. Proto kompozici nakonec shledáváme logickou.  

Skladatel na interprety neklade příliš vysoké nároky po stránce rozsahové – všechny 

hlasy se pohybují v přívětivé poloze, ve kterých vynikne témbr a další specifika 

jednotlivých hlasových skupin. Mnohem náročnější je ale kompozice po stránce intonační 

a především výrazové. Velmi důležité je přesné dodržení skladatelem vypsané dynamiky. 

 

 

 

Je to jaro 

Třetím silným vjemem, který na Milana Dlouhého zapůsobil a jejž současně použil 

jako předlohu při kompozici trojice písní pro ženský sbor a capella, byla báseň s názvem Je 

to jaro. Je to optimisticky laděná báseň popisující zázračnost prvního ročního období, ve 

kterém se vše znovu rodí, je plné vůní a barev. Myšlence a poselství básně odpovídá 

i radostně stavěná melodie. Jedná se opět o stejné obsazení jako u obou sborových písní 

předešlých – tedy dva soprány a alt. Obdobně jako píseň předchozí, ani tato nebyla 

doposud nikdy veřejně provedena. 

Ani zde není výjimkou velmi časté střídání taktového předznamenání. Kromě běžně 

užívaných označení nechybí takty jako 5/4, 1/4, 8/4 nebo 6/4. V této písni skladatel opět 

přesně vypisuje detailní dynamiku a oproti předcházející Agnes předepisuje označení 

tempové, a to tempo rubato. Píseň je asi nejodvážnější a kompozičně i formálně 

nejrozmanitější ze všech tří kompozic, které k sobě patří. Je sestavena z jednotlivých částí, 

ve kterých Milan Dlouhý používá nejrůznější kompoziční techniky (dva hlasy doprovodné 

a jeden hlas melodický, fugatové nástupy jednotlivých hlasů nebo homofonní sazbu), 
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z nichž se ani jedna neopakuje. Ani přesto však kompozice nepůsobí roztříštěně a lze ji 

brát jako příklad skladatelovy práce s textem a hudebním vyjádřením smyslu jednotlivých 

souvětí a slov. 

Úvod písně je tvořen pomyslnou předehrou, rytmicko-melodickou figurou prvního 

sopránu a altu. Mohli bychom říci, že je to jakýsi doprovod, ze kterého vychází celý první 

díl. Nad tímto doprovodem skladatel nechává vyniknout druhému sopránu, kterému 

předepsal sólo. Melodie pro sólový hlas nebo hlasovou skupinu ve sboru je líbezná a milá.  

 

 

Periodickou osmitaktovou frázi v C dur uzavírají dva takty pomyslného doprovodu 

a všechny hlasy se skokem přesouvají do Es dur. Změna nastává nejen v tónině, ale také 

v úloze jednotlivých hlasů – zde se mění funkce prvního a druhého sopránu. Zatímco první 

soprán má tentokrát předepsané sólo, druhý soprán zastává místo doprovodného hlasu 

a přidává se k altu, s nímž vytváří stejnou rytmicko-melodickou figuru. 

V další části, která je podložena lyrickým textem, náhle skladatel mění kompoziční 

techniku a upřednostňuje již dva hlasy (oba soprány), které tvoří v protipohybu hlavní 

melodii nad prodlevou altu na slova „fialka už sní“. Alt, který je oproti sopránům stále ve 

funkci doprovodné, má pak úlohu spíše dekorativní. Na prodlevě vrchních hlasů 

předepisuje Dlouhý altu melodii složenou pouze z celých tónů (na vokál „a“), což působí 

poměrně odvážně a moderně. Následuje dvoutaktová vsuvka ve všech hlasech na vokál, 

která předznamenává opět změnu. V následujících třech taktech, ve kterých se zpívá 

„kvítek by rád vyšel“ pak všechny tři hlasy dostávají stejnou váhu a dále postupují 

společně v homofonním řádu. Opět nastává změna a jednotlivé hlasy ve stylu fugata imitují 

ozvěnu na otázku „Cože?“. Posléze se spojí a pomyslnou ozvěnu s nádechem nedočkavosti 

a dožadování se odpovědi dokreslují spojováním zvětšených kvintakordů  

D dur a E dur. Pro následující část je předepsána změna tempa na sostenuto rubato 
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a společně s tím také dynamika ppp. Takováto změna setrvá pouze následující tři takty na 

text „z dáli tiše harfa zní“. Skladatel užívá ryze homofonní sazbu hlasů a melodie je 

zpočátku tvořena spojením mollových kvartsextakordů, což zní zajímavě. 

Závěrečná část písně na text „Jaro, je to jaro“ působí dojmem obrovské radosti 

a vnitřního optimismu. Homofonní sazba (která přetrvává z části předešlé) podpořena 

pozitivní tóninou A dur a melodie vystavěná (kromě několika výjimek) na čistých 

durových souzvucích působí až hymnicky. Díky homofonnímu vedení hlasů je 

závěrečnému textu velmi dobře rozumět, což jistě bylo záměrem skladatele. Píseň končí na 

kvartsextakordu A dur v dynamice ff podpořena ještě navíc znaménkem crescendo. 

Pokud bychom porovnali všechny tři písně, ani jedna z nich není nijak rozsahově 

exponovaná. Pouze zde nacházíme jedno místo náročnější pro alt, který má předepsán tón 

fis
2
, což by mohlo dělat některým amatérským sborům problém. Ostatní hlasy jsou 

komponovány v příjemné, přirozené poloze, která by neměla přinášet interpretům obtíže. 

Zpěváci si také musí zvyknout na poněkud modernější souzvuky, které vytvářejí 

disonance. Intonace je o to náročnější, že se v jednotlivých partech nachází poměrně velké 

množství nahodilých posuvek. 

 

Tyto tři skladby rozhodně nelze vnímat jako triptych, cyklus nebo jakkoli jinak se 

sebou související formu. Písně spolu souvisejí pouze textovými předlohami, jež se nachází 

ve stejné sbírce básní. Ale vypovídají něco více o skladatelově mentalitě. Jistě není 

náhodou, že skladatel hledá inspiraci v tématech, která oslovují jeho lidské priority a jsou 

jeho srdci blízká – tedy pokora (Modlitba), láska (Agnes) a obdiv s úctou k přírodě, ve 

které se rodí nové životy a která nás zcela obklopuje (Je to jaro). 

Pokud by se tři ženské sbory měly koncertně provádět pohromadě, nejspíš by bylo 

vhodné zachovat posloupnost chronologickou, která se jeví současně i jako nejvýhodnější 

volba z hlediska dramaturgického, tedy první Modlitba, poté Agnes a závěrečná Je to jaro. 
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3.2.4 DVA SMÍŠENÉ SBORY 

 

Dva smíšené sbory s názvy Najdeme zemi a Jarní příslib jsou jediná díla  

Milana Dlouhého psaná na objednávku. Vznikly za zajímavých okolností, kdy byl  

skladatel pozván se svými žáky k pořádání koncertního vystoupení  

v Moravských Budějovicích. Vybral si tehdy tři své žákyně, které byly  

(každá jednotlivě a pak i v různých uskupeních) schopny vytvořit koncertní program 

s minutáží přes hodinu ve složení Michala Peterková, Lenka Dandová  

a Michaela Slováčková. Každá z nás zpívala sólově, tvořily jsme dvě dua, jedno trio a ještě 

společně s Michalou Peterkovou jsme vystupovaly jako klavírní duo (čtyřruční hra). Mimo 

jiné jsme jako trio interpretovaly skladatelovu píseň Modlitba, která si u moravského 

publika získala nevídaný ohlas. Sbormistryně místního smíšeného sboru si ve 

skladatelském stylu Milana Dlouhého našla takové zalíbení, že po koncertě neváhala 

našeho tehdejšího pedagoga oslovit s prosbou o zkomponování něčeho podobného jejímu 

sboru „na míru“. Přišla tehdy s přesnými požadavky (prosbami) – rozsahovými 

i interpretačními (s ohledem na fakt, že sbor byl složen povětšinou z amatérských 

hudebníků a zpívání tak bylo víc pro radost než pro profesionální výkon či uměleckou 

činnost). Milanu Dlouhému tak o několik dní později přišel dopis s literární předlohou, 

kterou si paní sbormistryně pro zhudebnění sama vybrala. Byly to dvě básně místní 

moravskobudějovické autorky – Ludmily Klukanové. Texty na skladatele zapůsobily. Dva 

smíšené sbory vznikly takřka přes noc. Obě kompozice jsou určeny pro smíšený sbor 

v obsazení SATB a capella. Obdobně jako u ostatních vokálních kompozic nepředepisuje 

Milan Dlouhý tóninové předznamenání a píše posuvky přímo k notám. Chybí také 

jakékoliv tempové či charakterové označení. Dynamiku, agogiku a interpretační znaménka 

skladatel vypisuje účelově pouze tam, kde je jich potřeba. Interpretační stránku tak 

nechává skladatel čistě na sbormistrovi, jeho vlastnímu cítění a dojmu z hudby. 

Na skladatele zapůsobil především vnitřní obsah básní, které vyjadřují jakési vyšší 

pozemské principy žití. V Jarním příslibu se přesouváme do období, ve kterém vše raší, 

rozkvétá a rodí se nový život. Písní Najdeme zemi jsme pak vtaženi do filosofického 

přemítání o lepším světě, o hledání „země bez temných rán“. 
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Jarní příslib 

Jaro, jako takové, bylo již mnohokrát skladatelovou inspirací v předchozích 

kompozicích (jako např. ženský sbor Je to jaro, a další vokální i instrumentální skladby). 

Ze skladatelova obdobného výběru námětů a témat pro kompozici lze usuzovat, že je toto 

roční období Milanu Dlouhému velkým zdrojem inspirace. Z dvojice smíšených sborů je 

tento radostnějšího charakteru. Obsahově se obrací k naději a touze po jaru jako fenoménu 

– nositeli nového života a radosti. Píseň uvádí devět taktů, které můžeme vnímat jako 

„vokální předehru“ na vokál „a“. Mohla by evokovat dojem probouzející se krajiny ze 

zimního spánku. V průběhu písně si můžeme povšimnout, že takovéto „vsuvky“ na vokál 

provází celou píseň a jsou vždy jakýmsi kompozičním dokončením hudební i obsahové 

myšlenky. Nositelem hlavní melodie je soprán. Alt, tenor a bas spolu povětšinou tvoří 

harmonický doprovod koncipovaný jako třídobé akordy, jež vytváří pevný a spolehlivý 

základ, na němž může soprán přednášet svůj text.  

 

Změna přichází až s textem: „že brzy, brzičko rozkvete černé trní“, kdy skladatel 

využívá zásad homofonie a všechny hlasy staví do stejné roviny a přikládá jim 

rovnocennou váhu. Tuto myšlenku pak dokončují alt, tenor a bas pod lehoučkým drženým 

tónem sopránu. Následuje dvojčára a melodii opět přejímá soprán za doprovodu ostatních 

hlasů. Ke konci se nositelem hlavní melodie a textu stává na okamžik také tenor a po něm 

alt. V samotném závěru Dlouhý opět užívá homofonního vedení hlasů, které umocňuje 

zajímavým harmonickým spojením a celou kompozici pak ukončuje akordem v klidné  

F dur. Píseň je zasazena pro zpěváky do velmi příjemné polohy, která se vyhýbá 

extrémním a vypjatým krajním tónům rozsahů jednotlivých hlasových skupin. 
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Najdeme zemi 

Druhou kompozicí, která vznikla na text Ludmily Klukanové, je píseň pro smíšený 

sbor s názvem Najdeme zemi. Již na první pohled (při porovnání této dvojice sborů) 

vidíme, že je mezi jednotlivými kompozicemi diametrální rozdíl. Tato píseň je oproti 

předchozí o poznání složitější a interpretačně náročnější. Skladatel užívá poměrně složité 

rytmické útvary (triola, triola s tečkovaným rytmem prostřední noty apod.), které by stojíc 

samy o sobě neměly interpretům působit větších problémů, ovšem skladatel je spojuje 

s osminovými a šestnáctinovými hodnotami, což činí kompozici po rytmické stránce 

poměrně náročnou. Kromě složitějších rytmů se zde objevuje také množství tóninových 

zvratů a přechodů. Veškerá vybočení či přechody jsou stejně jako u všech vokáních 

kompozic Dlouhého v souvislosti s textem. Obsahově je tato píseň založena na filosofické 

myšlence – touze po lepším světě, který je v písni přirovnán k zemi, již hledáme pro sebe 

i pro ty, kteří na svět přijdou po nás. Obrací se k naději, že takovouto vysněnou zemi 

(domov) je možné najít. 

Píseň uvádí soprán spolu s altem nejprve jednohlasým motivem, který následně 

přechází do dvojhlasu.  
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Následnou část (ve které se opakuje text již přednesený ženskými hlasy), jež 

vypovídá o dravci: „krahujec krouží a není sám“ nechal skladatel vyznít v tenoru a basu, 

zatímco ženské hlasy nechal kroužit nad hlavní melodií na vokál „a“.  

 

Tuto scenérii ukončuje korunou a změnou tóninového předznamenání. Ve druhé části 

jsou hlasy vedeny většinou homofonně a použité harmonie mají velmi moderní zvuk, jsou 

progresivní a poměrně dosti disonantní. Harmonický plán, disonance a jakási neutěšenost 

plně odpovídají obsahu, jenž je skryt v textu: „ Putujem pod ním s myšlénkou spásnou, 

údolím pustým spěcháme k Vám.“. Další zlom přichází s textem: „Najdeme zemi bez 

temných rán, bez prázdného nebe, co hrozí smrtí“, a to tak, že skladatel opět mění tóninové 

předznamenání (respektive ruší předchozí a píseň tak zůstává bez předznamenání jako od 

začátku) a užívá jednodušší rytmy ovšem se stále disonantními harmonickými postupy. 

Motiv smrti, o které se v textu zpívá, vyjádřil Dlouhý intervalem zv.4, jež zní v oktávě  

(v jednočárkované ji tvoří soprán a alt, v malé oktávě pak tenor a bas). Následuje 

závěrečná část písně na text: „Budoucím a nám, budoucím i také nám“. Je umírněnější po 

harmonické stránce, disonance jsou častěji rozváděny do konsonancí, a jak postupně 

rytmická figura spěje k závěru, oprošťuje ji skladatel od tečkovaného rytmu, zjednodušuje 

ji, až dochází k jednoduchým vertikálám pokorně ukončujícím toto „putování“ na 

rozloženém akordu pozitivní tóniny C dur v dynamice ppp. 

 

 

 

 

  



58 

 

4 Z NÁZORŮ A MYŠENEK 

 

„Sám si myslím, že v kompozicích určených pro mládež by mělo být zachováno 

několik základních kritérií. Hlavním důvodem této tvorby by měla být láska k dětem. Ze 

všech krásných věcí na první místo stavím čistý, bezelstný pohled dítěte. Tvoří-li člověk pro 

děti, musí proniknout do jejich světa, který je plný poezie a čistoty. Musí se s jejich světem 

ztotožnit. Při tvorbě instruktivních skladbiček a písniček by nemělo být opomenuto to 

specificky dnešní – dnešní svět a život. Já jsem zastáncem hesla, že v jednoduchosti je síla. 

Jsem v podstatě optimista, takže v tom se odráží i texty, které si ke zhudebnění vybírám. 

Z textů pak vychází melodie a celkový charakter písniček. Já snad nemám žádnou smutnou 

nebo ponurou písničku, ze které by nebyla alespoň trochu cítit radost ze života. 

Já osobně jsem kompozice pro děti psal z nejrůznějších hledisek. Jedno z hledisek je 

například zkomponovat klavírní skladbičky i písničky pro žáky průměrně nadané. Jsou to 

děti, které si chtějí jen zahrát nebo zazpívat samy pro sebe, což jsou v dnešní době žáci 

nejširšího okruhu. Napsal jsem také mnoho skladeb přímo pro jednotlivce, a to z podnětu 

nějakého technického problému, se kterými se moji žáci zrovna potýkali. Snažil jsem se ale 

vždy vytvořit dílko, které by nebylo pouze jakýmsi prvoplánovým dřením technického 

prvku. Chtěl jsem docílit toho, aby si človíček…jak já říkám…našel ve skladbě zalíbení, 

aby ji rád nacvičil a také si ji vždy rád zahrál nebo zazpíval, a tím technický nedostatek 

překonal a mohl se rozvíjet dál.  

Způsobů přístupů ke kompozici pro děti a mládež je opravdu mnoho. Podle mého 

názoru jde jen o to, aby to byla tvorba, která bude hovořit přímou řečí, která bude sdělná, 

upřímná a inspirující. Písnička musí žáka zaujmout a vzbudit v něm jakousi sounáležitost 

s mentálním rozpoložením a obsahem. 

Každý skladatel by při své tvorbě neměl zapomínat na technickou úroveň žáků, 

kterým svou píseň určuje. Na tento fakt mnozí skladatelé zapomínají. Skladatel by měl dát 

pozor, aby se nedopustil byť jednoho či dvou taktů vybočujících z technické úrovně dítěte, 

protože pak písnička pozbývá účinnosti a stává se ve výsledku nezpívatelnou. V případě, že 

je kompozice žákovi zadána později, kdy již dosahuje technické úrovně těch pár taktů, 

písnička už nemá takového efektu. Kromě několika taktů se pro žáka stává příliš lehkou 

a mnohdy na úplně jiné mentální úrovni, než na které se žák v dané chvíli nachází. Je třeba 
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myslet na přibližný ročník a také na určitá období v životě dítěte. Autor skladeb pro děti by 

si měl dobře rozmyslet, o čem chce a hlavně o čem může psát, aby dítě obsahovou stránku 

pochopilo a dokázalo ji prostřednictvím hlasu vyjádřit. 

Vokální tvorba má jednu obrovskou přednost – a to, že pracuje se slovy. Text by měl 

mít takzvaně hlavu a patu. Po jiném textu by skladatel neměl sáhnout. Pedagog by měl se 

žákem pracovat především na obsahu textu. A jít ještě dokonce za ten text a ještě ho 

povýšit. Je otázkou, zda se skladatel do toho textu trefí a chce jít za ten text – to znamená, 

že chce vyjádřit to, co v tom textu třeba ani není. Pak si musí promyslet, jak ta věc bude 

vypadat, kdo tu píseň bude interpretovat a tím pádem volí i harmonii a všechno ostatní. 

Samozřejmě je limitován dětským hlasem – tedy možným rozsahem. Když si to ale 

vezmeme, tak v dnešní době malé děti mnohdy nemají větší rozsah než pět tónů, protože 

dnes se ve škole už téměř nezpívá. A také neznají skoro žádné národní písně! Ta lidová 

písnička je přeci naprosto fantastická v tom, že obsahuje všechny intervaly směrem nahoru 

i dolů. A tady nastává kámen úrazu – když pak chci dítě nějakou písničku naučit, tak ono 

mnohdy netrefí ani základní intervaly, natož kvintakord. Takže se není o co opřít, čeho se 

chytit a na co navázat.  

Je to otázka velmi choulostivá. Také takové základy, jako je zformování  

vokálů - a, e, i ,o ,u - to je v dnešní době neuvěřitelně složité. Protože také veškerá média, 

se kterými se děti od malička setkávají, představují a nabízejí pouze jeden druh hudby, 

a tím je hudba populární. V těchto moderních písních na nějaké vyrovnávání vokálů není 

ani pomyšlení, ale ty děti to bohužel do sebe vstřebávají a berou to za vzor! A veškeré 

pěvecké soutěže, které jsou neustále na pořadu vysílacích kanálů, k tomu jen přispívají. Ale 

takovým stylem se například národní píseň přece nemůže zpívat, to není myslitelné. Takže 

tu práci a úsilí, které pak musí pedagog na hodině vyvinout, to je něco nepředstavitelného. 

Upřímně – už bych nechtěl být znovu mladý a s těmito problémy dnešní doby se potýkat.“ 

Prozrazuje skladatel Milan Dlouhý něco málo ze svých úvah, myšlenek a názorů. 
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5 ZÁVĚR 

 

Z celkového skladatelského díla Milana Dlouhého je vokální tvorba druhou 

nejrozsáhlejší kategorií. Tiskem bohužel (oproti tvorbě klavírní) nevyšla žádná z písní či 

cyklů. I přesto se mezi skladatelovými žáky jeho dílo těší velké oblibě a je uznáváno 

a oceňováno také hudební veřejností na nejrůznějších koncertech a soutěžích. 

Obliba kompozic Milana Dlouhého umocněná zpětnou vazbou, diskusemi se 

skladatelem a také má osobní zkušenost pro mě byla zdrojem inspirace k vypracování této 

práce. Vnímám ji také jako primární soustřeďování podkladů, informací a faktů o díle 

skladatele Dlouhého. Tato bakalářská práce pak bude zdrojem a základem pro vypracování 

práce diplomové.  

Přínos své práce spatřuji v tom, že sumarizuje, strukturuje a popisuje základní 

informace o vokálních kompozicích Milana Dlouhého doplněné o poznámky a postřehy 

samotného skladatele. Domnívám se, že poměrně zajímavá a sdělující je v tomto ohledu 

kapitola s názvem „Z názorů a myšlenek“. V citaci autentického vyprávění jsou přínosem 

informace o postoji, který zaujímá skladatel ke kompozici jako takové. Dále se v této 

kapitole dozvídáme, jaké cíle si ve svých kompozicích klade a s jakým záměrem 

komponuje. V neposlední řadě poznáváme také charakter osobnosti, jeho kladný vztah 

k pedagogické práci, ke svým žákům a k životu. 

Vydání vokální tvorby Milana Dlouhého a její zařazení do distribučního systému by 

oživilo portfolio současného pedagogického materiálu novými, neotřelými, originálními 

a netradičními kompozicemi pro děti a mládež. 
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6 PŘÍLOHY 

 

Seznam přiložených literárních předloh vokálních kompozic Milana Dlouhého: 

 

PŘÍLOHA 1 Ukolébavka pro berunku 

PŘÍLOHA 2 Rozhovor 

PŘÍLOHA 3 Od pondělí do neděle  

PŘÍLOHA 4 Labutí peříčko      

PŘÍLOHA 5 Z moravského kraje 

PŘÍLOHA 6 Čtyři dětské sbory 

PŘÍLOHA 7 Vlaštovčí hnízdo 

PŘÍLOHA 8 Tři ženské sbory 

PŘÍLOHA 9 Dva smíšené sbory 
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PŘÍLOHA 1 

 

UKOLÉBAVKA PRO BERUNKU 

 

Spi, berunko, spi,  

zašlo slunko. 

Užovky už zamkly vodu,  

aby raci mohli spát. 

Aby ryby mohly rybky  

do snů kolíbat. 

Velký vůz si jako nic  

veze fůru vlasatic. 

Měsíc leze do keřiny  

pozhasínat všechny stíny. 

Spi, berunko, zavři krovky  

noc má dlouhou vlečku. 

Já ti ráno přimaluju  

ještě jednu tečku. 

Osmitečná berunka  

poletí zas do slunka 
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PŘÍLOHA 2 

 

ROZHOVOR 

Miroslav Florian 

 

Kdopak ti ublížil,  

že věšíš hlavičku, slavíčku? 

Nevzlétneš, nezazpíváš  

co je ti, slavíčku? 

 

I kdybych vyletěl  

na větev nejvyšší, 

nikdo mě nevidí,  

nikdo mě neslyší. 

 

Přivstaň si raníčko,  

zazpívej na poli, 

děti tě uslyší,  

až půjdou do školy.  
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PŘÍLOHA 3 

OD PONDĚLÍ DO NĚDĚLE 

Pavel Polák 

 

PONDĚLÍ 

Pondělí, pondělí, 

 co nám týden nadělí? 

Nadělí nám ježky,  

kteří mají běžky, 

 aby nešli pěšky, 

Kdyby spadli z nich,  

propíchli by sníh. 

 

ÚTERÝ 

Úterý, úterek  

les je plný veverek, 

kdopak jim dá oříšky,  

kdo učeše kožíšky, 

kdo si s nimi bude hrát,  

kdo oháňku načechrá? 

Úterý, úterek  

je kamarád veverek. 

 

STŘEDA 

Ve středu dělej díru do ledu. 

Na středě jede zima po ledě. 

Od středy spadne zima pod ledy. 
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ČTVRTEK 

Čtvrtek z hlíny leze krtek,  

ale hned v pátek couvá nazpátek. 

Už ho slunko nevyláká,  

polekal se sněhuláka, 

krtek nemá teplé boty,  

musí počkat do soboty. 

 

PÁTEK 

Dnes má koza svátek,  

tak si vzala šátek, 

a čepici kozlík,  

trčí mu z ní rohlík. 

 

SOBOTA 

V sobotu, v sobotu, 

vrazil hlemýžď do plotu,  

rozbil si svůj domeček  

a musel ho obrečet. 

Jenom co ho přešel brek,  

už zas myslí na domek, 

že mu prší do bytu,  

lepí, lepí ulitu. 
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NEDĚLE 

Neděle je neděle,  

nic prý se v ní neděje. 

Neděle a neděle,  

vosa vzlétla z jetele. 

Neděle a nedělička,  

vosa vlezla do jablíčka. 

Neděle a nedělka,  

vyhryzla v něm okénka. 

A teď jako na věži  

pondělí tam vyhlíží. 
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PŘÍLOHA 4 

LABUTÍ PEŘÍČKO 

Miroslav Florian 

 

 

PŘED CHVÍLÍ 

Před chvílí mě napadlo 

něco jako říkadlo, 

deštík zlehounka je kropí, 

aby mi hned nezvadlo. 

 

Květiny se dohadují, 

co to tady rozkvetlo: 

řádky, škrty na papíře –  

to je ale pometlo! 

 

O CO  

O co, o co, šnečku, 

že neumíš tečku! 

Nemáš ani páru, 

umíš jen tu čáru. 

 

LABUTÍ PEŘÍČKO 

Vyplula labuť raníčko, 

ztratila bílé peříčko. 

Rozpjala křídla, těžce letí. 

Peříčko, pověz, smutno je ti? 
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Už dávno ne, ty zvědavý. 

Vítr mě zavál do trávy, 

Lenka si všimla mého nářku 

a ustlala mě do polštářku. 

Teď sny, co se jí v noci zdají, 

jak bílé labutě odplouvají. 

 

JAHŮDKA 

Jahůdka se zardívá 

a nikdo se nedívá, 

i slunce ji sotva vidí, 

jak se schovává a stydí. 

 

VAŘÍ LIŠKA KAŠIČKU 

Vaří liška kašičku, 

míchá liška jíšku –  

co bych ještě prozradil 

na tu zvláštní lišku? 

Zkrátka celý boží den 

otáčí se u kamen; 

po večerech sepíše 

i kuchařskou knížku. 
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PŘÍLOHA 5 

 

Z MORAVSKÉHO KRAJE 

 

MARIJÁNEK 

Hore hájek hore, ten zelený hájek, 

pověz mně má milá, kde máš marijánek? 

Já mám marijánek v zahrádce na řádce, 

ale ne pro tebe, pro jiné mládence. 

Pro jiné mládence, co jsú za horama, 

aby nepravili, že nemám galána. 

 

MÉ SRDÉČKO BOLAVÉ 

Mé srdéčko bolavé je těžké jak kámen, 

mého milého slova ty mě ležijó na něm. 

Mého milého slova, mého milého řeči 

a dyť on mně sliboval hory, doly, lesy. 

 

CHODNÍČEK BĚLAVÝ 

Chodníček bělavý mezi vinohrady 

pověz mně má milá, máme-li se rádi? 

Copak ty si myslíš, že já tě má ráda? 

Já se ti vysměju stúpnati na záda. 

Chodníček bělavý mezi vinohrady 

pověz mně můj milý, máme-li se rádi? 

A co ty si myslíš, že já tě mět mosím? 

Takové panenky pod špalíčkem nosím. 
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TĚŽKO TOMU 

Těžko tomu kameňu co pod vodú plyne. 

Ještě tomu těžej, kdo koho miluje. 

Já su sama taková co sem milovala, 

zanechal ňa frajer můj, 

zůstala jsem sama. 

 

Leť poslíčku jako pták, až k mému milému, 

a zkaž mu tam dobrú noc, že já ho miluju. 

Poď synečku poď ty sem, podla mňa si sedni 

ať se moje srdečko s tvojim rozveselí. 

 

KOMU KYTKA 

Seděla dívča v trávě zelenej, 

vila pérečko z růže červenej. 

Až ho uviješ, komu ty ho dáš? 

Tobě šohajku, až půjdeš od nás. 
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PŘÍLOHA 6 

ČTYŘI DĚTSKÉ SBORY 

Pavel Polák 

 

 

 

VLÁČEK 

Jede, jede, jede vláček 

za ním rychle spěchá mráček. 

„Svez mne, vláčku“ prosí mráček 

„Nasedni si“ na to vláček. 

Od té doby každý vlak 

nad komínem nosí mrak. 

 

 

KOS 

Černý kos tu v trávě skáče 

usedavě při tom pláče. 

Víš, proč pláče tenhle kos? 

Ztratil boty, chodí bos! 

 

 

 

 

 

 

NETOPÝŘI 

Netopýři mají chmýří 

dobře slyší, 

jsou to myši? 

Mají křídla, visí z bidla. 

Dej si práci! 

Jsou to ptáci? 

 

 

 

STRAKA 

Pouštěla straka 

z papíru draka, 

vznesl se vzhůru, 

přetrhl šňůru, 

uletěl strace 

někam až k Pace, 

daleko k Hradci, 

kde (co) bydlí draci.
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PŘÍLOHA 7 

TŘI ŽENSKÉ SBORY 

Eduard Friedrich Mörike 

 

MODLITBA 

Cokoli sešli jen, 

vratké či sladké, Pane, 

je to vždy darované, 

jsem rád, jsem spokojen. 

 

Radostně bílé, aniž ty černé chvíle, 

přespříliš neprostři mi. 

Je prostřed mezi nimi, 

to skromné, to milé. 

 

 

AGNES 

Čase růží, chvíli stůj, 

ale ty ji minul. 

Zůstat mi tak milý věrný můj, 

vesele bys plynul. 

Žnečky ve žních prozpěvují v poli 

a já děvče nešťastné,  

všecičko mě bolí. 

Ploužím se tak po lukách, 

ztracená v sněních. 

Na kopec kde stokrát, ach, 

dal mi přislíbení. 
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U té lipky blízko skal 

V slzách žal, 

Opuštěné taje. 

A ta pentle co mi dal, 

větrem dál 

z kloboučků mi vlaje. 

 

 

JE TO JARO 

Nechává svůj modrý pás  

vlát zas jaro v známém vánku, 

Plné předtuchy a spánku  

obklopují nás. 

Fialka už sní, kvítek by rád vyšel. 

Cože? Z dáli tiše harfa zní. 

Je to jaro, dobře jsem ho slyšel. 
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PŘÍLOHA 8 

DVA SMÍŠENÉ SBORY 

Ludmila Klukanová 

 

 

 

NAJDEME ZEMI 

Stíny se dlouží 

Po prázdném nebi 

Krahujec krouží  

A není sám 

Putujem pod ním 

S myšlenkou spásnou 

Údolím pustým 

Spěcháme k Vám 

Najdeme zemi 

Bez temných rán 

Bez prázdného nebe  

Co hrozí smrtí 

Budoucím a  nám 

Budoucím i také nám 

JARNÍ PŘÍSLIB 

Kopce se v zeleni 

Zavlní nedočkavě 

Vody si u břehů 

Poskočí uspěchaně 

Skřivani nad polem 

Přesvědčí malověrné 

Že brzy, brzičko 

Rozkvete černé trní 

Co tolik dusilo 

Noci dny tiché přání 

Po slunci po vroucnosti 

Po bílém keři něhy 

Po touze po naději 

 

 

 


